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رســانههایی کــه در درون و بــرون ایــران کار بازتــاب خبــر و تفســیر مســایل روز را برعهــده دارنــد ،کــم
نیســتند .در ایــن عرصــه بــرای هــر ســلیقه و گرایشــی وبســایتها ،روزنامههــا و نیــز انــواع رســانههای
شــنیداری و دیــداری فارســی زبــان در دســترس همگانانــد.
“میهن” نیز در گذشته به اندازۀ توان خود در این زمینه کوشیده است.
امّــا فراوانــی و تنــوع رســانههایی از ایــن قبیــل ،کــه از پشــتوانههای مالــی و امکانــات الزم ،از جملــه،
همــکاری روزنامهنــگاران حرفــهای و عرضــه لحظــه بــه لحظــۀ خبــر وتفســیر آن برخوردارنــد ،ضــرورت
ادامــه انتشــار “میهــن” بــه روال گذشــته را از میــان بــرده بــود.
اینــک میکوشــیم تــا دوره جدیــد «میهــن» را بــه انتشــار مقــاالت تحلیلــی پیرامــون موضوعهــای اساســی
و کلیــدی کــه میتواننــد بــه روشــن کــردن و تدویــن و تدقیــق راهبردهــا و روشهــای سیاســت ورزی در
ایــران کمــک کننــد ،اختصــاص دهیــم .بــر ایــن اســاس دو معیــار اصلــی را بــرای کار خویــش برگزیــده ایــم:
نخســت ،بــه مســایل و موضــوع هایــی بپردازیــم کــه ،حداقــل از نــگاه مــا ،ضمــن برخــورداری از اولویــت،
ریشــه دار و اساسـیاند و در نتیجــه خصلــت تاریخــی بــه خــود گرفتهانــد ،و هنــوز و همــواره جــای آن اســت
کــه مــورد توجــه و بحــث و بررســی باشــند .دوم ،تاکیــد بــر تامــل و تدقیــق ،بــه جــای توجــه بــه ســرعت و
جذابیــت و تنــوع .از ایــن رو ،مخاطبــان مــا عبــارت خواهنــد بــود از کنشگــران سیاســی ،در هــر ســطح و
درجـهای ،و نیــز همــۀ کســانی کــه عالقــه و نگرانــی خــود را نســبت بــه ایــران و کاوش و تحلیــل در مســائل
آن حفــظ کردهانــد.
امــا فراهــم آوردن نشــریهای کــه از حداقــل چنیــن کیفیتهائــی برخــوردار باشــد کار خطیــری اســت کــه
شــرط الزم آن توانایــی در جلــب همــکاری اندیشــمندان و صاحبنظــران ایرانــی و بهرهگیــری از تجــارب
مشــابه بینالمللــی اســت.
بــا توجــه بــه دشــواری و ســنگینی ایــن وظیفــه« ،میهــن» دوره جدیــد ،نخســت “دو ماهنامــه” ،و در گامهــای
بعــدی و در صــورت جلــب همــکاری اهــل نظرواندیشــه ،بــه صــورت ماهنامــه و حتــی هفتــه نامــه انتشــار
خواهــد یافــت.
مــا از افقهــای گوناگــون فکــری و عقیدتــی میآئیــم و تجربههــای متفاوتــی را پشــت ســر داریــم .محــور
مشــترکی کــه بــه همــکاری ترغیبمــان مــی کنــد بــاور بــه منشــور جهانــی حقــوق بشــر ،ضــرورت جدایــی
دیــن از دولــت و اعتقــاد بــه درونزایــی راهبردهــای گــذار بــه دموکراســی در ایــران اســت.
هــم چنیــن امیدواریــم بــه یمــن مســاعدت و توجــه همــکاران دیگــر ،ایــن گوناگونــی و تفاوتهــا را
هرچــه غنیتــر کنیــم .مــا معتقدیــم کــه تنهــا از ایــن راه -راهِ گوناگونــی و پذیــرش تفاوتهــا و ســرانجام
مــدارا و ســازش -اســت کــه میتــوان بــر ســر حداقلهایــی کــه قــرار اســت چشــم انــداز رســتگاری را بــه مــا
بنمایانــد ،بــه اجمــاع و توافــق رســید.
الزمــه رعایــت تامــل و ریزبینــی ،از لحــاظ فنــی ،فراهــم آوردن امــکان دسترســی آســان بــه نســخه چاپــی
مطالــب ســایت اســت .بــه همیــن علــت همــۀ مطالــب بــه صــورت پــی دی اف هــم ارائــه خواهنــد شــد .تــاش
مــا بــرآن اســت کــه خواننــدگان عالقمنــد بتواننــد نســخه چاپــی ســایت -یــا نشــریه -را نیــز در آینــدهای هرچــه
نزدیکتــر دریافــت کننــد.
هم چنین از شمارۀ د ّوم صفحاتی را نیز به نظرات و انتقادات خوانندگان اختصاص خواهیم داد.
***
آن چــه را کــه در شــمارۀ اول گــرد آورده شــده بایــد حاصــل جمــع برخــی از نظریــات و آراء و تصوراتــی
دانســت دربــاره بغرنــج یــا خواســتی کــه مدتهاســت جنبــه تاریخــی بــه خــود گرفتــه  :راهکارهــای گــذار
بــه دموکراســی در ایــران .روشــن اســت کــه جمــع آوری و کنــار هــم گذاشــتن ایــن مقالــه هــا ضرورتــا
بــه فراهــم آمــدن یــک راهــکار نهائــی و قطعــی ،یــا حتــی بــه فرآینــدی عملــی و مؤثــر بــرای رســیدن بــه
چنیــن راهــکاری ،منجــر نخواهــد شــد .مقصــود تنهــا ارائــۀ بــرآوردی از ســطح و کیفیــت و بضاعــت آراء و
اندیشـهها ،تــا آن جــا کــه بدانهــا دسترســی داشــتهایم ،بــوده اســت .هرچنــد ناگفتــه پیداســت کــه امیدواریــم
چنیــن کاری بــه روشــن شــدن راه هــای رســیدن بــه آرزوهایــی کــه بــدان هــا اشــاره کردیــم ،کمــک کنــد.
قــرار گرفتــن نظرگاههــای مختلــف در بــارۀ گــذار بــه دموکراســی ،کــه تــا حــد امــکان از ســوی معتقــدان
بــه همــان راهــکار و راهبــرد توضیــح داده شــده ،امــکان مقایســه و ســنجش آنهــا را نیــز بــرای خواننــدگان
فراهــم مـیآورد .هــم چنیــن در کنــار ایــن پرونــده؛ مقاالتــی نیــز چشــم انــداز احتمالــی بــرای آینــده نزدیــک
پیــش رو را تحلیــل کــرده انــد.
شــمارۀ دوم نشــریه بــه موضــوع «روشــنفکری و نهضــت اصــاح دینــی» خواهــد پرداخــت .از هــم اکنــون و
بــا ســپاس فــراوان بــه انتظــار مقــاالت صاحبنظــران در ایــن زمینــه هســتیم.

سناریوی محاصره
مدنی حکومت
برای انتخابات آزاد

امیرحسین گنج بخش

ســاختن و پرداختــن نقشــه راهــی کــه از جمهــوری
اســامی گــذر کنــد تــا بــه یــک جمهــوری عرفــی و
مبتنــی بــر حقــوق بشــر بیانجامــد بــه گون ـهای تنگاتنــگ
بــه ارزیابــی از ســاختار جمهــوری اســامی گــره خــورده
اســت .در نظامهایــی کــه شــیوه تقســیم و بازتولیــد
ثــروت و قــدرت از نظــم ویــژهای پیــروی میکنــد،
امــکان تدویــن مســیری نســبتا طوالنــی بــرای تغییــر
و تحــول اجتماعــی قابــل تصــور اســت .در حالــی کــه
در نظامهایــی کــه ترکیبــی از نظمهــای مختلــف ولــی
متضــاد هســتند ،اپوزیســیون سیاســی در برابــر موقعیّتهــا
یــی ناپایــدار و حوادثــی قــرار میگیــرد کــه نیــاز بــه
پاســخی ویــژه خواهــد داشــت.
در مــورد ســاختار جمهــوری اســامی و همزیســتی
دو نظــام جمهوریــت و والیــت بــه تفصیــل بحــث شــده
اســت ( .)۱نتیجــه ایــن بحــث در حــوزه “اســتراتژی”
توجــه بــه بحــران دائمــی اســت کــه حکومــت در آن بــه
ســر مــی بــرد  ،بــه صورتــی کــه پــس از  ۳۵ســال هنــوز
نمیتــوان از یــک “دولــت” بــا سلســله مراتــب روشــن در
امــور تصمیــم گیــری یــاد کــرد.
ایــن تعــادل ناپایــدار در حکومــت ،بــه نوعــی
ســردرگمی دراپوزیســیون بــرای ســاختن یــک نقشــه
راه بلنــد مــدت بازتــاب یافتــه اســت .ایــن حالــت را
رضــا علیجانــی زیــر عنــوان “تعلیــق اســتراتژی” در
دوران احمدینــژاد نــام نهــاده بــود .در ادامــه بحــث او
میتــوان گفــت کــه بــه دلیــل در هــم تنیدگــی ویــژه نظــام
جمهــوری اســامی ( منظــور تناقــض ذاتــی جمهوریــت و
والیــت) ،اســتراتژی بــه معنــی ســابق در تعلیــق اســت .بــه
همیــن لحــاظ شــاید بــد نباشــد از تعریــف ادگار مــورن،
فیلســوف فرانســوی را بــرای اســتراتژی در سیســتمهای
در هــم تنیــده اســتفاده کنیــم.
مــورن بــر آن اســت کــه “اســتراتژی دیگــر تعییــن یــک

مســیر از پیــش تدویــن شــده بــرای رســیدن بــه هــدف
نیســت .بلکــه کنــش سیاســی همــان اســتراتژی اســت.
اســتراتژی اجــازه مــی دهــد کــه بــر اســاس تصمیمــی،
ســناریوهای گوناگــون کنشهــای بعــدی را شناســایی
کــرد .ســناریوهاییکه بــر اســاس اطالعاتیکــه
دریافــت مــی شــود ،مــی توانــد تاثیــر یــا بیاثــری
یــک کنــش سیاســی را بــرآورد کنــد .در چنیــن حالتــی
اســتراتژی نوعــی شــرط بنــدی اســت کــه الجــرم بــا گــرد
آوردن هــر چــه بیشــتر اطالعــات بــر ض ـ ّد بخــت آزمایــی
کــور ( شــانس در متــن اصلــی) مبــارزه میکنــد تــا حتــی
االمــکان عــدم قطعیــت را کمتــر کنــد)۲(”.
بــه زبــان دیگــر اســتراتژی بررســی ســناریوهای
محتمــل اســت و شــرط بنــدی بــر روی بیدردتریــن و
کــم آســیبترین ایــن ســناریو هــا .ایــن روش بــه همــان
انــدازه کــه کنشهــای خــود را بــرای رســیدن بــه هــدف،
مرحلــه بــه مرحلــه تنظیــم میکنــد ،در عیــن حــال از
بــرآورده شــدن شــرایطی کــه تصــور مــی رود احتمــال
تحقــق ســناریوهای فاجعــه آور را افزایــش مــی دهنــد
نیــز جلوگیــری میکنــد .در برخــی مــوارد تاریخــی،
انتخابــی نیــز در کار نبــوده اســت ،بلکــه تــرس از تح ّق ـق
ســناریوهای فاجعــه بــار موجــب انتخــاب تدابیــری
شــده اســت تــا چنیــن ســناریوهایی احتمــال شــان کــم
شــود .نمونهــه آفریقــای جنوبــی و تمکیــن سفیدپوســتان
بــه حکومــت ســیاه پوســتان در ایــن زمــره اســت  .در
مــورد ایــران نیــز ،مــا در برخــیاز دورانهــا مجبــور بــه
پیــروی از چنیــن روشــیبودیم .تــرس از حملهــه نظامــی
خارجــی ،آلترناتیــو ســازی بــا مدیریــت خارجــی ،کــه
اولیبــه فروپاشــی و دومــی بــه تجزیــه قومــی در ایــران
مــی انجامیــد ،مــا را بــر آن مــی داشــت تــا سیاســت
خــود را در مقابلــه بــا چنیــن احتماالتــی تنظیــم کنیــم.
بــه قــول مــورن در چنیــن موقعیتــی مــا بــا ” اکولــوژی
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کنشهــا” روبــرو هســتیم .بــه ایــن معنــی کــه کنشهــا وارد دنیایــی
از واکنشهــا مــی شــوند کــه در آخــر تاثیــر متقابــل آن هــا در
“محیــط زیســت اجتماعــی” نتیجــه را تعییــن میکنــد.
برخــی اوقــات رابطهــه مســتقیمی میــان انگیــزه هــای یــک کنــش
سیاســی و تاثیــر آن وجــود نــدارد .ایــن نکتــه را در دورانهــای انقالبــی
بهتــر میتــوان دیــد کــه هیــچ کــس از نتیجهــه انقــاب راضینیســت.
حکایــت ســاده آن “چــه فکــر مــی کردیــم؛ چــه شــد؟» اســت .بــرای
مثــال نــه انقــاب ایــران و نــه جنبــش ســبز در رونــد خــود ربــط
زیــادی بــه اهــداف اولیــه پیــدا نکــرده انــد.
اگــر چــه اینــک ایــران در شــرایط انقالبــی نیســت ،امــا تعــادل
ناپایــداری کــه در حکومــت و الجــرم در جامعــه بازتــاب دارد پیــش
بینیهــای بلنــد مــدت را محــدود میکنــد.
از ایــن منظــر “اســتراتژی ” را هــم چــون سلســله اعمــال و
آکســیونهایی میشناســیم کــه تصــور مــی کنیــم مرحلــه بــه مرحلــه
مــی توانــد مهــم تریــن گرهــه سیاســی را بــاز کنــد .در عیــن حــال از
قــدرت گرفتــن احتمــال ســناریو هایــی کــه مــی دانیــم فاجعــه آفریــن
اســت نیــز جلوگیــری مــی کنیــم.
یکــیاز احتماالتــی کــه بایــد از آن جلوگیــری شــود ،اســتفاده از
ابــزار خشــونت در پیشــبرد امــر سیاســت .چنیــن محدودیتــی مــا را در
چارچــوب کنشهایــی نــگاه مــیدارد کــه مســالمت آمیــز هســتند .امــا
موفقیــت مبارزهــه مســالمت آمیــز بــه رویکــرد نیروهــای آزادیخــواه
ختــم نمیشــود  ،بلکــه بــه واکنــش حاکمــان بــه چنیــن مبــارزهای،
یعنیگزینــش ســرکوب یــا مذاکــره ،نیــز بســتگی پیــدا میکنــد.
یعنیزمانیکــه نظــام سیاســی توانانیهضــم اصالحــات و نهادینــه
کــردن آن را داشــته باشــد  .توضیــح واضحــات اســت کــه ایــن
راه بیدردتریــن راه بــرای گــذر بــه دموکراســی اســت .امــا آیــا
جمهــوری اســامی اصــاح پذیــر اســت؟ بــه نظــر نگارنــده خیــر .بــه
همیــن دلیــل نیــز کســانی کــه ا ّدعــای مبــارزه مســالمت آمیــز را دارنــد
 ،نخســت بایــد ایــن گــره را بگشــایند.
چگونه نظام اصالح پذیر می شــود؟
داگلــس نــورث ،برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد ســال  ،۱۹۹٣در کتــاب
خــود بــا عنــوان “خشــونت و نظــم اجتماعــی” معیــار اصــاح پذیــری
نظــام هــای غیــر دموکراتیــک را بررســی کــرده اســت(.)۳
او ســه مشــخصه برای چنین جوامعی بر می شــمارد :
برقــراری حکومــت قانــون میــان خــودی هــا .در ایــن تغییــرو تحــول ،اســتفاده از خشــونت بــرای حــذف حریفــان از قــدرت
و فرادســتی رقابــت هــای فــردی بــرای تقســیم رانــت کــه یکــی از
ویژگــی هــای جوامــع بســته بــدوی اســت ،جــای خــود را بــه بهــره
منــدی برابــر از مزایــا در پنــاه قانــون مــی دهــد .تبدیــل شــدن ضابطــه
منــد مزیــت بــه حقــوق قانونــی در میــان نخبــگان خــودی ،امــکان
گســترش ایــن حقــوق را بــه بقیــه جامع ـه در آینــده فراهــم مــی آورد.
یکــی از معــروف تریــن ایــن گذارهــا در آفریقــای جنوبــی در پایــان
حکومــت آپارتایــد اتفــاق افتــاد کــه در نتیجــه حکومــت قانــون کــه
پیــش تــر در میــان اقلیــت ســفید پوســتان وجــود داشــت ،شــامل همــه
ی شــهروندان جامعهشــد - ..گســترش هــر چــه بیشــتر شــرکتهای
ســهامی اقتصــادی در بخــش خصوصــی و مســتقل از دولــت کــه در
اصــل تقویــت حــوزه ای اســت کــه مســتقل از قــدرت سیاســی توانایــی
تولیــد و تقســیم قــدرت را داشــته باشــد و بــا جابجاییسیاســت مــداران
آســیب نبینــد .شــرط ســوم نظــارت موثــر نهادهــای قــدرت سیاســی
بــر نظامیــان اســت .ایــن شــرط در اصــل مکمــل شــرط اول یعنــی
حکومــت قانــون میــان خــودی هاســت .نظــارت موثــر حــوزه سیاســت
بــر نظامیــان کــه ابــزار اســتفاده از خشــونت را در دســت دارنــد ایــن
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اطمینــان را بــه وجــود مــی آورد کــه هیــچ جناحــی نتوانــد قــوه قهریــه
را در خدمــت اهــداف خــود بگیــرد و بــه وســیله آن حریفــان را
مرعــوب و یــا از صحنــه حــذف کنــد .بــا نظــارت متمرکــز سیاســیون
بــر نیــروی قهریــه ،امــکان دخالتهــای سیاســی توســط نظامیــان هــم
کاهــش داده مــی شــود .بــه عبارتــی نظامیــان مجبــور باشــند از فراینــد
سیاســی پیــروی کننــد.
حــال از ایــن منظــر بــه اصــاح پذیــری نظــام جمهــوری اســامی
مــی پردازیــم.
در ســال هــای نخســت انقــاب اســامی تنهــا شــخصیت آیــتاهلل
خمینــی بــود کــه یــک تنــه رانــت قــدرت را تقســیم مــی کــرد .جنــگ
و ســتیز میــان جناحهــا بــرای حــذف یکدیگــر ،بخشــی از حاکمــان
را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــدون برقــراری حکومــت قانــون میــان
خودیهــا شــرایط ثبــات سیاســی فراهــم نمیشــود .حرکــت دوم
خــرداد در اصــل کوشــش بخشــی از نخبــگان نظــام جمهــوری اســامی
بــرای برقــراری حکومــت قانــون میــان خودیهــا بــود تــا بــرای تقســیم
رانــت قــدرت و ثــروت نظــم و نســقی را فراهــم آورنــد .افزایــش
تعــداد ســازمانهای غیردولتــی ،کوشــش در خصوصــی کــردن
اقتصــاد میــان آقــازاده هــا ،یــا شــعار یکیشــدن نیروهــای نظامــی
همــه در ایــن جهــت قابــل تبییــن اســت .امــا ســامان یافتــن روابــط
میــان نخبــگان خــودی کــه قصــد داشــتند قانــون را منبــع تقســیم
رانــت قــدرت کننــد ،یــک قربانــی نیــز میگرفــت و آن بیاثــر شــدن
نقــش ولیفقیــه بــود کــه نقــش فصــل الخطابــی خــود را از دســت
می داد.
پــس از دوم خــرداد ،آیــتاهلل خامنــه ای آرام آرام دریافــت کــه
بســیاری از خــودی هــا ســخن او را برنمــی تابنــد و دیگــر نمیتوانــد
نقــش داور و تقســیم کننــده رانــت هــای دولتــی را میــان جنــاح هــای
حکومــت بازیکنــد ،و قــدرت وی در رونــد بــاز شــدن فضــای
سیاســی بیاثــر مــی شــود .دســت یازیــدن بــه فرمــان حکومتــی بــرای
بســتن روزنامــه هــا ،برجســتهترین نشــان عــزم ولــی فقیــه در مقابلــه بــا
قانــون گرایــی بــود .بــی تردیــد میتــوان گفــت کــه تمــام دســتگیری
هــا ،زندانــی کــردن هــا ،و ترورهــا بــدون تاییــد ولیفقیــه شــدنی
نبودنــد.
شــاید در همیــن دوران بــود کــه آیــتاهلل خامنــهای دریافــت کــه
دیگــر صــرف داشــتن قــدرت مطلقــه حقوقــی بــرای کنتــرل رانــت
هــای سیاســی و در نتیجــه حفــظ ایــن مقــام کفایــت نمــی کنــد .بــدون
داشــتن شــریکی دردو حــوزه اقتصــادی و نظامــی نمیتــوان از اصــاح
پذیــر شــدن نظــام جلوگیــری کــرد و دیــر یــا زود دگردیســیهای
نهــادی و تشــکیالتی گریبــان ولیفقیــه را خواهــد گرفــت .آیــتاهلل
خامن ـهای ایــن شــریک را در ســپاه پاســداران یافــت کــه هــم بــازوی
ولیفقیــه در اعمــال خشــونت اســت و هــم بــا ورود بــه حــوزه اقتصــاد
مانــع قــدرت گرفتــن رشــد بخــش خصوصــی مســتقل از دولــت مــی
شــود .از همــه مهــم تــر ایــن کــه هیــچ گونــه نظــارت دســتگاه دولــت
هــم بــر آن وجــود نــدارد .آن چــه در  ۲۲خــرداد  ۸۸روی داد تائیــد
دیگــری بــود بــر ایــن کــه ولیفقیــه از هــر کوششــی بــرای اصــاح
ناپذیــر مانــدن نظــام ابایــی نــدارد.
اگــر بپذیریــم ویژگــی ایــن حکومــت تناقــض و تضــادی اســت
کــه میــان دو نهــاد جمهوریــت والیــت وجــود دارد .شــعار “رای مــن
کــو؟” ابــراز ســتیزی اســت کــه از اول انقــاب بیــن نهــاد والیــت و
صنــدوق رای وجــود داشــته اســت .امــروز نیــز اگــر موســوی و کروبــی
در حصــر خانگــی بــه ســر مــی برنــد ،بــه علــت دفاعــی اســت کــه از
صنــدوق رای در مقابــل خودکامگــی ولــی فقیــه کــرده انــد.
تاریــخ “اصــاح طلبــی ” بــا صنــدوق رای گــره خــورده اســت.
برآمــد اندیشــه هــای رفرمیســتی و فروکــش انقالبــی گــری در

اروپــای باختــری نیــز بــا آزادی شــرکت احــزاب چــپ در پارلمــان
هــم زمــان اســت .تــا پیــش از ایــن دوران ایــن جنبــش هــای اجتماعــی
بودنــد کــه بــردار اصلــی پیشــبرد مطالبــات بودنــد.
اهمیــت ایــن بحــث در شــرایط امــروز ایــران از آن جهــت اســت
کــه اصــاح طلبــی بــه عنــوان یــک برنامــه سیاســی کــه در هــر
شــرایطی قابــل اجــرا اســت معرفــی مــی شــود .در صورتــی کــه چالــش
انقالبــی گــری مارکسیســتی توســط انگلــس و ســپس ” تجدیــد نظــر
طلبــان” بــه خاطــر فراهــم آمــدن شــرایط شــرکت در انتخابــات ،بــرای
زیــر پرســش کشــیدن نظــم ســرمایهداری ممکــن شــد .گــذار مســالمت
آمیــز خروشــچف نیــز بــا اســتناد بــه چنیــن گذشــتهای پــردازش شــد.
بدیــن ترتیـب دو عنصــر حــق شــرکت در انتخابــات و آزادی مخالفــت
بــا نظــام سیاســی همــواره زمینهــه سیاســت اصــاح طلبانــه بــوده انــد.
بــر ایــن اســاس و از منظــر اصــاح پذیــری  ،میتــوان تعریــف
گیرشــمن از اصــاح طلبــی را نیــز افــزود ” :امــکان ورود اقشــار
یــا گروههــای محــروم از شــرکت در تصمیمگیــری سیاســی بــه
ایــن عرصــه” کــه خــود تاییــد دوبــاره ایــن نکتــه اســت کــه دســت
کــم ،بخشــی از نیروهــای سیاســی (خــودی هــا) ،توانایــی برقــراری
هنجارهــای روشــن و پایــدار بــرای تقســیم رانــت قــدرت و ثــروت را
در میــان خــود داشــتهاند.
کشــاکش میــان نهــاد جمهوریــت و والیــت خــود را در رقابــت
“تکثــر” و “تــک صدایــی” برمــا میســازد .والیــت مدعــی
نمایندگــی خداونــد بــر روی زمیــن و مســئول جــاری ســاختن و تفســیر
قوانیــن الهــی اســت .هــر کنــش یــا مکانیســمی کــه نمایــش چنــد
گانگــی باشــد ،تــک صدایــی و اقتــدار والیــت را بــه زیــر پرســش
مــی کشــد .جنبشهــای اجتماعــی و انتخابــات درســت چنیــن نقشــی
دارنــد و بــا هــم ارتبــاط ویــژه ای نیــز یافتــه انــد .برآمــد حرکتهــای
اجتماعــی -سیاســی وســیع در دوران انتخابــات ممکــن شــده و
انتخابــات فرصتــی یگانــه بــرای ســازمان یابیسیاســی بــوده اســت.
دوم خــرداد و جنبــش ســبز هــر دو تلفیــق جنبشــی اجتماعــی بــرای
عــرض انــدام مــردم در برابــر اقتــدار رهبــر از طریــق صنــدوق رای
بــوده انــد .ایــن خــود بازتــاب تکثــر سیاســی نیــز بــوده کــه فرمایشــی
کــردن کامــل انتخابــات را ناممکــن ســاخته اســت.
پــس از انتخابــات مجلــس ششــم و کودتــای انتخاباتــی ســال ۸۸
محــدوده رقابــت در انتخابــات تنــگ تــر و تنــگ تــر مــی شــود و
بخــش بزرگــی از نیروهــای سیاســی از دایــره مشــارکت بیــرون مــی
ماننــد ولــی اختــاف منافــع و بینــش هــا و ارزیابــی هــا بــاز در همیــن
محــدوده هــم بــروز مــی کنــد و تناقــض ســاختاری نظــام بیــن کشــور
داری و اســتکبار ســتیزی در مجلــس و میــان نامزدهــای ریاســت
جمهــوری بازتــاب مــی یابــد .ازایــن رو مبــارزه بــرای برآمــد تکثــر
سیاســی جامعــه در انتخابــات بــا شــعار “لغــو نظــارت اســتصوابی” و
آزادی نامــزدی ،مبــارزه ای بــرای اصــاح پذیــر کــردن نظــام نخســت
در محــدوده خــودی هــا یعنــی طرفــداران جمهــوری اســامی اســت.
مبــارزه ای کــه اصــاح طلبانــی کــه از جنبــش ســبز دوری مــی جوینــد
حتــی در ســطح گفتمــان از دســت فــرو نهــاده انــد و فقــط چشــم بــه
مصالحــه از بــاال دارنــد.
پیــش کشــیدن انتخابــات آزاد بــر اســاس معیــار هــای بیــن المللــی
کــه از محــدوده خــودی هــا فراتــر مــی رود و هــدف آن آزاد ســازی
صنــدوق رای در تــوازن قــوای معینــی از نیروهاســت در اصــل روایــت
آزادی خواهانــه جنبــش ســبز اســت  .زیــرا میتــوان جنبشهــای
اجتماعــی ای را متصــور شــد کــه هــدف شــان تغییــرات ســاختاری
بــرای حاکــم کــردن صنــدوق رای اســت  .ایــن ســناریو همــان طــور
کــه در ارائــه تعریــف اســتراتژی گفتیــم مــی بایــد از پیدایــش
شــرایطی کــه موجــب هــرج و مــرج سیاســی و شــرایط “بــی دولتــی”

شــود ،جلوگیــری کنــد .ایــن خطــر از آن جــا ناشــی مــی شــود کــه
آغــاز کننــدگان یــک جنبــش لزومــا آن را کنتــرل نمــی کننــد.
محاصــره مدنــی حکومــت بــرای انتخابــات آزاد از تح ّقـق ســناریوهای
انقالبــی جلوگیــری میکنــد ومبــارزه ای اجتماعــی بــرای اصالحــات
ســاختاری اســت؛ ضمــن ایــن کــه شــرکت در انتخابــات را نیــز ولــی
نــه در هــر شــرایطی -یکــی از ابزارهــای خــود مــی دانــد.
بــه عبارتــی راهبــرد محاصــره مدنــی از نقطــه نظــر پراتیــک سیاســی
ِ
ِ
صــرف انتخاباتــی نیســت بلکــه متکــی بــه چالشهــای
مشــارکت
خیابانــی و نــا فرمانــی مدنــی اســت و بــه ایــن لحــاظ در نقطــه
گسســت بــا توهــم اصــاح طلبــی دوم خــردادی اســت .امــا محاصــره
میســر مــی شــود کــه جنبشهــای سیاســی
مدنــی حکومــت زمانــی ّ
و اجتماعــی بــا ویژگــی هــای خــاص خــود ســتاره راهنمایــی بــرای
خــود برگزیننــد .اگــر ســتاره راهنمــای جنبــش را «انتخابــات آزاد»
برگزینیــم میتــوان تمامیاشــکال مبــارزه بــرای حقــوق اقتصــادی و
اجتماعــی و مدنــی را در خدمــت چنیــن هدفــی دانســت .از ایــن راه
هــر مبارزهــه اجتماعــی خــاص بــرای هــدف عــام جنبــش ســرمایه
مــی آفرینــد.
حــال بــه تعریــف خودمــان از “اســتراتژی” بــاز گردیــم کــه گفتیــم
مجموعهــه کنشهاییاســت کــه آنــرا اکولــوژی کنشهــا نــام
نهادیــم .ایــن کــه واکنــش حکومــت بــه ایــن کنشهــا چیســت ،تــا چــه
انــدازه فراگیــر خواهــد بــود و قابــل پیــش بینینیســت .از هــر حرکتــی
پیامدهــا و شــرایطی خــاص مــی توانــد برآمــد کنــد کــه عناصــر و
دالیــل آن شناســایی نشــده انــد .بنابرایــن فهرســت بلنــد باالیــی
از آکســیونهای گوناگون میتوان تصور کرد.
تنــوع آکســیونها فرصتــی نیــز فراهــم مــی آورد تــا تفکیکــی
میــان جامعــه یمدنــی و جامعــه یسیاســی پدیــدار شــود و تقســیم کار
مناســبی میــان ایــن دو کــه مشــخصه مــدرن شــدن کنــش اجتماعــی
اســت بــه وجــود بیایــد .جامعــه یمدنــی مــی توانــد بــر روی حقــوق
شــهروندی متمرکــز شــود و آزاد ســازی (لیبرالیزاســیون) فضــای
سیاســی را بطلبــد و جامعــه سیاســی بــرای دموکــرات ســازی ســاختار
دولــت و اصــاح پذیــر شــدن آن مبــارزه کنــد .نتیجهــه ایــن هماهنگــی
و نــه رقابــت ،مســیر ســازی مناســبی بــرای رســیدن بــه جمهــوری
عرفــی مبتنــی بــر حقــوق بشــر اســت.
1- http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170711print.php
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
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«بدیل» و راه کارهای مناسب
برای استقرار دموکراسی در ایران

مهران مصطفوی

بــر کســي نبايــد پوشــيده باشــد کــه تــا زمانــي کــه
آلترناتيــو يــا بديلــي وجــود نداشــته باشــد هــر رژيــم
اســتبدادي مــي توانــد عمــري طوالنــي کنــد .حتــي در
صورتــي کــه نظــام حاکــم متالشــي شــود نيــز در نبــود
يــک بديــل بــه جــاي شــاهد بهتــر شــدن وضــع ســير بــد
بــه بدتــر و بدتريــن را طــي خواهيــم کــرد تــا جايــي کــه
ممکــن اســت حيــات ملــي مــا نيــز درخطــر افتــد .از ايــن
رو بحــث در بــاره فکــر راهنمــاي بديــل و بــه وجــود
آوردن تبــادل اطالعــات و انديشــه در بــاره ايــن موضــوع
امــري عاجــل اســت .در ايــن متــن ســعي مــي کنــم آن
چــه را کــه فکــر راهنمــا و يــا اصــول پايــهء برنامــهء
مخالفــان دموکــرات و آن چــه را راهکارهــاي مناســب
بــراي آن مــي دانــم بــه اختصــار بيــان کنــم.
از آنجــا کــه ســاختار قانــون اساســي اســتبداد مذهبــي
حاکــم بــر پايــه واليــت مطلقــه فقيهــي اســت کــه انــواع و
اقســام قدرتــي کــه بــه او داده انــد را تنهــا کــف اختيــارات
خــود مــي دانــد و بــا حکــم حکومتــي هــر تصميمــي را
کــه مناســب بدانــد ،تحميــل مــي کنــد و ايــن امــر را
همــه جنــاح هــاي حاکــم و يــا دخيــل (اصــول گــرا و
اصــاح طلــب) پذيرفتــه انــد و تائيــد کــرده انــد ،از ايــن
نقطــه حرکــت مــي کنــم کــه اســتقرار دموکراســي در
ايــران بــه ضــرورت گــذار از جمهــوري اســامي گــره
خــورده اســت و در کادر قانــون اساســي فعلــي بــه دنبــال
دموکراســي رفتــن اتــاف وقــت و انــرژي اســت.
در دوران آقــاي خمينــي بــا اينکــه قانــون اساســي
هنــوز فضاهــاي بــاز داشــت رفتــار او هماننــد رفتــار امــروز
آقــاي خامنــه اي بــود .او تصميــم گيــري در هــر مــوردي
را کــه مجــاز مــي ديــد انجــام مــي داد .تجربــه اي کــه
در دوران آقــاي خامنــه اي ديديــم بــه وضــوح نشــان داد
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مقــام ســلطنت نمادينــي را کــه آقــاي رفســنجاني بــراي
آقــاي خامنــه اي در نظــر گرفتــه بــود تــا خــود (هاشــمي
رفســنجاني) قــدرت را در دســت گيــرد ،بنــا بــر ماهيــت
رژيــم تبديــل بــه حکومــت و بعــد حکومــت مطلقــه خــود
آقــاي خامنــه اي شــد.
در دوران آقــاي خاتمــي و جريــان جنبــش ســبز نيــز
شــاهد از بيــن رفتــن فرصــت هــاي تاريخــي شــديم زيــرا
کوشــش ناموفــق در اصــاح رژيــم ،در ايــن مــدت تنهــا
بــر قــدرت مقــام واليــت مطلقــه فقيــه افــزود و بــه روي
کار آمــدن احمــدي نــژاد انجاميــد.
تجربــه  18مــاه اخيــر آقــاي روحانــي نيــز شکســت
خــورده اســت و نشــان مــي دهــد کــه او تــوان اجــراي
وعــده هــاي کوچکــي کــه بــه مــردم داده بــود را
هم ندارد.
اکنــون خامنــه اي بيــش از ربــع قــرن اســت کــه بــر
ايــران مســتبدانه حکومــت مــي کنــد .ســاختار رژيــم
بــه مــا مــي گويــد کــه غيــر از ايــن هــم نمــي توانســت
بشــود .تجربــه هــاي  20ســال اخيــر بــه مــا مــي گوينــد کــه
رژيــم حاکــم نــه تنهــا بــه طــور حقوقــي بلکــه از لحــاظ
حقيقــي نيــز غيــر قابــل اصــاح اســت از جملــه بــه ايــن
دليــل کــه افــراد حاکــم در قــدرت ،در اکثريــت بــزرگ
خــود در  35ســال اخيــر بــه گونــه اي فعــال در فســاد
و جنايــت شــرکت داشــته و يــا دارنــد و يــا در بهتريــن
حالــت شــاهد باليــا و ســتمگري هــاي هولناکــي بــوده و
ســکوت برگزيــده انــد.
نتيجــه ايــن کــه مبنــاي ايــن متــن ارائــه ديــدي ديگــر
از بديــل اســت کــه راه را بــراي تغييــر رژيــم بــه ســمت
دموکراســي همــوار کنــد .پــس وقتــي ســخن ار بديــل بــه
ميــان مــي آيــد بايــد منظــور خــود را روشــن کنيــم و

مشــخص کنيــم از چــه پديــده اي بنــام بديــل ســخن مــي گوييــم.
در ايــن مطلــب منظــور مــا بديــل مســتقل ،آزاديخــواه و دموکــرات
اســت.
اصل پايــه براي بديل دموکراتيک
اصــل اوليــه و پايــه اي فکــر راهنمــاي بديــل آزادي خــواه و
مــردم ســاالر بــر ايــن اســاس اســتوار شــده اســت کــه بپذيريــم
بديــل قبــل از هــر چيــز خــود جامعــه اســت؛ چــرا کــه صاحــب
حاکميــت خــود مــردم هســتند .ايــن گفتــه ســخني عــوام پســند
نيســت بلکــه ايــن مفهــوم اساســي را در بــردارد کــه جامعــه بايــد
تغييــر کــردن را بپذيــرد و خــود را تغييــر دهــد تــا تغييــري بوجــود
آيــد.
تــا ايــن تغييــر در جامعــه صــورت نپذيــرد امــکان اســتقرار
دموکراســي ميســر نيســت .بــه ايــن علــت اســت کــه تمــام کوشــش
هــا بــراي صــدور و اســتقرار “مــردم ســاالري” شکســتي ســخت
خــورده اســت ،چــرا کــه رشــد؛ مســئله اي درونــي و خــود جــوش
مــي باشــد و نــه امــري وارداتــي .متاســفانه بــه ايــن امــر بســيار کــم
بهــا داده شــده اســت و تکيــه کــردن بــه قــدرت هــا ،چــه قــدرت
داخلــي يعنــي رژيــم ايــران و يــا بخــش هايــي از قــدرت حاکــم
در ايــران و چــه قــدرت هــاي خارجــي ،از قــدرت هــاي بــزرگ
ماننــد امريــکا گرفتــه تــا قــدرت هــاي منطقــه اي ماننــد اســرائيل
و عربســتان و زمانــي عــراق ،دليــل اصلــي رعايــت نکــردن ايــن
اصــل پايــه اي اســت.
در تاريــخ معاصــر بارهــا شــاهد بوديــم کــه بــه نــام مبــارزه
بــراي ارزش هــاي وااليــي چــون آزادي يــا ميهــن دوســتي يــا
عدالــت طلبــي ،برخــي مــردم را خــر ،گلــه و يــا نــادان خواندنــد
و مــي خواننــد و يــا بســيار شــنيده ايــم کــه گفتــه انــد و مــي
گوينــد کــه مــردم ايــران آمادگــي و يــا شــعور الزم بــراي اســتقرار
دموکراســي را بدســت نيــاورده انــد و بايــد هــر طــور شــده ايــران
را نجــات داد (خالصــه ايــن طــرز فکــر ،ايــن مــي شــود کــه ايــران
را بايــد از دســت مردمــش نجــات داد!) .و از آن جــا کــه مــردم را
نــادان مــي داننــد ،خــود را در مقامــي مــي بيننــد کــه حــق دارنــد
بــراي نجــات مــردم دســت بــه هــر روشــي بزننــد تــا بــه عمــر رژيــم
حاکــم پايــان دهنــد.
ايــن گــروه هــا بــه قــدرت هــاي خارجــي تکيــه مــي کننــد و
تمــام کوششــان ايــن اســت کــه چگونــه از امکانــات آن هــا بــراي
دســتيابي بــه اهــداف خــود اســتفاده کننــد و بــي صبرانــه منتظــر
چــراغ ســبز قــدرت هــا هســتند .مثــا ايــن روزهــا بدنبــال ايــن
هســتند کــه در آمريــکا جمهــوري خواهــان بــه قــدرت برســند،
چــون گمــان مــي کننــد کــه آن هــا “اهــل مماشــات نيســتند و مــي
داننــد چگونــه بايــد بــا رژيمــي چــون ايــران برخــورد کننــد!” و
برخــي از افــراد بــا ايــن طــرز فکــر حتــي تــا مرحلــه درخواســت و
تقاضــاي حملــه نظامــي بــه ايــران هــم پيــش مــي رونــد و البتــه از
روي دلســوزي! زيــرا مدعــي انــد خــرج آن کمتــر از هزينــه ادامــه
حيــات رژيــم حاکــم اســت! در عمــل چــه مســئله حقــوق بشــر و
چــه مســئله هســته اي ايــران ،بهانــه هايــي بــراي زيــاد کــردن فشــار
قــدرت هــاي خارجــي بــراي از ميــان برداشــتن جمهــوري اســامي
و بــاز کــردن راه بــراي آنــان هســتند.
در ايــن ميــان مــردم ايــران تنهــا حــق دارنــد دو نقــش را بــازي
کننــد ،يکــي نقــش نعشــي کــه از خــود تــوان و اختيــاري نــدارد
و فرشــته نجــات از خــارج بايــد برســد و نفــس مســيحايي در
کالبــدش بدمــد و يــا نقــش ناتوانــي را دارد کــه دائــم از تــرس،
چــاره اي جــز فــرار از تــرس افعــي بــه دامــان مــار غاشــيهندارد

(اگــر رژيــم بــرود ،ايــران تجزيــه مــي شــود ،اگــر روحانــي
نيايــد ،جليلــي مــي آيــد و اگــر راي ندهيــم بــه ايــران حملــه مــي
کننــد ،اگــر .)...کســاني کــه ايــن تــرس هــا را ايجــاد مــي کننــد
رژيــم فعلــي را بــه عنــوان يــک رژيــم نســبتا منطقــي و در “حــد
جامعــه” ايــران مــي داننــد و مــي گوينــد کــه معــدل نظــام ايــران
بيــن کشــورهاي منطقــه باالســت و رژيــم ايــران را بــا رژيــم هــاي
عربســتان و کشــورهاي اطــراف خليــج فــارس يــا افغانســتان و
پاکســتان و همســايه هــاي شــمالي مقايســه مــي کننــد و مــي گوينــد
نبايــد ادعــاي بيهــوده و خــارج از انصــاف داشــت و بايــد در “حــد
و حــدود خودمــان” عمــل کنيــم و در غيــر ايــن صــورت وضــع
بدتــر نيــز مــي شــود .ايــن گــروه امــا بــراي تغييــر در وضعيــت
موجــود بــه گــروه هــاي قــدرت در داخــل ايــران تکيــه مــي کننــد و
مــي گوينــد بايــد از فرصــت هــاي موجــود اســتفاده کــرد يــا اينکــه
“عقــل عملــي” را بــکار انداخــت کــه بتــوان نتيجــه گرفــت .در
مــواردي ديــده شــده اســت کــه اگــر جنــاح دلخــواه آنــان قــدرت
را در دســت نداشــته باشــد الزم مــي بيننــد از قدرتهــاي خارجــي
نيــز بــراي فشــار آوردن و تســهيل انتقــال قــدرت بــه گــروه موافــق
خــود اســتفاده کننــد و حتــي درخواســت نماينــد کــه غــرب
تحريــم هــا را تشــديد کنــد .نمونــه ايــن رفتــار را از ســوي برخــي
از اصــاح طلبــان در زمــان رياســت جمهــوري احمــدي نــژاد
تجربه کرديم.
تفــاوت دو گــروه نــام بــرده در ايــن اســت کــه يکــي بــه قــدرت
خارجــي و ديگــري بــه قــدرت داخلــي دل بســته و هــر دو از مــردم
نااميــد و آن هــا را ناتــوان مــي داننــد .و هــر دو در پــي گرفتــن
قــدرت بــراي ســاختن ايرانــي آبــاد هســتند! ايــن نــوع طــرز فکرهــا
بارهــا شکســت خــود را در ايــران و کشــورهاي ديگــر نشــان داده
و نمــي تواننــد بــراي جامعــه مــا راهگشــا باشــند.
امــا بديلــي کــه دموکراتيــک اســت ايــن ادعــا را نــدارد کــه
اگــر دولــت را بدســت گرفــت بــراي مــردم ايــران بهشــت خواهــد
ســاخت .بلکــه ايــن بديــل اصــرار دارد کــه مــردم تحــول را بــه
وجــود مــي آورنــد و آن هــا هســتند کــه بايــد شــهروندي خــود را
بــه عمــل در آورنــد .بديــل؛ جامعــه را بــه رشــد دائــم و مســئوليت
پذيــري مــي خوانــد و مــي خواهــد کــه او نقــش تماشــاگري
ترســو و دل باختــه بــه اميــدي واهــي را کنــار بگــذارد ،بــه تــوان
خــود بــراي ايجــاد تغييــر پــي ببــرد .بــه بيــان ديگــر آلترناتيــو
دموکراتيــک مــردم را مســئول مــي دانــد و از آن هــا مــي خواهــد
بــه مســئوليت خــود عمــل کننــد و خــود را جــاي مــردم قــرار نمــي
دهــد .نتيجــه ايــن کــه جــاي بديــل دموکــرات ،بيــرون قــدرت
حاکــم و بيــرون قــدرت هــاي خارجــي و درون جامعــه مدنــي
قــرار مــي گيــرد.
نقش بديل
حــال ســئوال ايــن جاســت پــس بديــل دموکــرات چــه نقشــي
مــي توانــد داشــته باشــد؟ اگــر مــردم هســتند کــه بايــد تغييــر کننــد
تــا در کشــور تغييــر صــورت گيــرد بديــل بــه چــه کار مــي آيــد؟
بــراي ايــن کــه جامعــه عمــل کنــد مبــارزان چــه نقشــي مــي تواننــد
بــازي کننــد؟ وظيفــه نيروهــاي سياســي چيســت؟
نقــش اصلــي بديــل ايــن اســت کــه امــروز ،بــراي جامعــه فــردا
الگــو باشــد .الگويــي در دســترس ،بــراي ايــن کــه جامعــه و مــردم
بتواننــد آينــده خــود را در وضعيــت حــا ِل بديــل ببيننــد تــا بتواننــد
عمــل کننــد و بــه حرکــت درآينــد.
بديــل ،خــود بــه ارزش هايــي کــه مدعــي اســت ،عمــل مــي کنــد
و نشــان مــي دهــد کــه آن ارزش هــا اثــر مثبــت دارنــد .در اصــل
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عملکــرد و زيســت امــروز بديــل نقش آينه آينــده اي را بازي مي کند
تــا جامعه در آن نظام جانشــين را به روشــني ببيند.
بديــن ترتيــب زمانــي بديــل بوجــود مــي آيــد کــه بــا هــدف
جامعــه هــم خوانــي پيــدا مــي کنــد يعنــي جامعــه آينــده اش را
انتخــاب کنــد .جامعــه بــراي حرکــت نيــاز دارد از فــرداي خــود
مطمئــن باشــد و بــدون داشــتن افقــي روشــن ،حرکــت برايــش ممکــن
نمــي شــود .از ايــن رو مخالفانــي کــه نظــام جانشــين را معرفــي نمــي
کننــد و گفتــار و رفتــار مبهــم دارنــد ،بــه جامعــه تــرس از آينــده را
القــاء ميکننــد و از عوامــل ادامــه حيــات رژيــم ميگردنــد .ايــن نــوع
گــروه هــا کــه بنــام وحــدت زبــان ابهــام را پيشــه مــي کننــد ،نمــي
تواننــد نقــش بديــل را بيابنــد.
در نتيجــه ضــروري اســت آن هــا کــه خواســتار تغييــر نظــام
هســتند ،هــر يــک نظــام جانشــين خــود را پيشــنهاد کننــد و امــروز،
خــود الگــوي رفتــاري چنيــن نظامــي باشــند.
بــراي ايــن امــر هــر گــروه بايــد در شــفافيت کامــل عمــل کنــد
تــا بــراي جامعــه بــه راحتــي قابــل شناســائي باشــد .بديــن قــرار مــردم
ايــران مــي تواننــد بيــن الگوهــاي مختلــف انتخــاب کننــد .بــه کار
بــردن زبــان ابهــام در بــاره مســائل اساســي ايــران ،اگــر چــه ممکــن
اســت بــراي مــدت کوتاهــي بيــن گــروه هــا همراهــي هايــي ايجــاد
کنــد امــا در بســتر زمــان اختــاف هــا بــروز مــي کننــد و موجــب
دلســري بيشــتري در جامعــه مــي شــود.
وظيفــه دوم بديــل نشــان دادن توانائــي اداره جامعــه اي اســت
کــه دچــار مشــکالتي متعــدد و عميــق اســت .جامعــه اي کــه از هــر
ســو گرفتــار بحــران هــاي بــزرگ اســت و تشــنه راه حــل .خشــونت
فــراوان همــه جنبــه هــاي زندگــي را در برگرفتــه و فســاد تــا اعمــاق
دســتگاه هــاي اداري ريشــه دوانــده اســت.
جامعــه نيــاز بــه راه حــل هــاي جــدي و ملمــوس بــراي کــم
کــردن از اســترس شــديدي دارد کــه مــردم در آن بســر مــي برنــد.
بــا توجــه بــه کــوه عظيــم مشــکالت بديــل بايــد قــادر باشــد تــا
نيروهــاي توانــا و متخصصــان را جــذب کنــد .ايــران امــروز نمــي
توانــد بــا يــک نفــر يــا يــک گــروه بــا ايــن همــه مشــکل درافتــد.
از ايــن رو بديــل از هــم اکنــون بايــد توانائــي داشــتن برنامــه و بــه
اجــرا گذاشــتن آن را بــه جامعــه عرضــه کنــد.
ويژگي هاي بديل مســتقل ،آزادي خواه و دموکرات
مســلما هــر گروهــي مــي توانــد ويژگــي هايــي را انتخــاب کنــد
و الگــوي مشــخص آن ويژگــي هــا نيــز باشــد .آنچــه مــا انتخــاب
کــرده ايــم و بــا ايســتادگي و پيوســتگي تــاش نمــوده ايــم الگويــي
بــراي آن باشــيم و هــر روز از ضعفهــاي خــود بکاهيــم ،ويژگــي
هايــي دارد کــه اهــم آنهــا از ايــن قرارنــد:
 1ـ استقالل:
اســتقالل از قــدرت هــاي خارجــي و نظــام جمهــوري اســامي.
يعنــي حاکميــت بــا ملــت ايــران اســت و بايــد بــه ملــت ايــران اعتمــاد
کــرد کــه توانايــي دارد و خــود مــي توانــد عمــل کنــد .بنابرايــن
مخاطــب هــر پيــام و انتقــاد و پيشــنهاد نيــز بايــد مــردم باشــند.
کمــک گرفتــن از قــدرت هــاي خارجــي يــا دولــت ايــران خــاف
ايــن اصــل مــي باشــد و بديــل بايــد بــر توانائــي هــاي خــود تکيــه
کنــد .بديــل مســتقل بــا تــاش خــود امکانــات را بوجــود مــي آورد
و ســعي مــي کنــد بــا ابتــکار و دانــش از کمتريــن امکانــات ،بهتريــن
اســتفاده هــا را بکنــد.
 2ـ آزادي ،حقوق بشــر و حقوق شهروندي:
بديــل از حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندي هــر هموطــن بــدون
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اســتثنا ـ حتــي اگــر در حاکميــت باشــند و يــا بــا او ضديــت کنــد ـ
دفــاع مــي کنــد .هــر کجــا کــه آزادي هــا بــه خطــر مــي افتنــد بايــد
اعتــراض کــرد حتــي اگــر از مخالفــان مــا باشــند .حتــي در دفــاع
از حقــوق انســاني و شــهروندي و ملــي مخالفــان بايــد حســاس تــر
بــود تــا زمــان درونــي شــدن فرهنــگ آزادي در وجــدان جامعــه
ملــي کوتــاه تــر شــود .بديــل بايــد بطــور مســتمر مدافــع حقــوق
بشــر باشــد.
 3ـ جدايــي بنياد دين از دولت:
هــر ايرانــي بــا ديــن يــا بــي ديــن بايــد از حقــوق مســاوي
برخــوردار باشــد .جدايــي ديــن از دولــت نيــاز واقعــي بــراي الگــوي
رهــا شــدن از اســتبداد دينــي اســت.
بــراي رهايــي دولت از دين و دين از دولــت بايد تالش کرد.
از ايــن جدائــي حــوزه عمــل بنيــاد ديــن و دولــت ،بــا ديــن و بــي
ديــن ســود خواهنــد بــرد.
در عيــن حــال بايــد از رفتارهــاي ناهنجــاري کــه باورهــاي
مــردم را نــه از طريــق نقــد ،بلکــه از راه توهيــن نشــانه مــي گيرنــد،
پرهيــز کــرد .مــا بــا مشــکلي بــه نــام اســام سياســي کــه قــدرت را
اســطوره و هــدف قــرار داده اســت روبــرو هســتيم  .ايــن مشــکل
محــدود بــه ايــران نيــز نيســت.
عــاوه بــر ايــن جريانــي کــه مــن بــه آن متعلــق هســتم بــه عنــوان
جريانــي باورمنــد معتقديــم تــا بــاور و تفســير و تعريــف مســلمانان
از اســام تغييــر نکنــد تحــول ممکــن نمــي شــود .از ايــن رو نقــد
باورهــا و خواســتار جدائــي ديــن از دولــت شــدن بــاور ماســت .امــا
ايــن امــر را کافــي ندانســته و در تــاش بــراي ارائــه بيــان آزادي از
ديــن نيــز هســتيم؛ بيانــي کــه در آن انســان ،بــه معنــي بــرده و مقهــور
قدرتــي مطلــق و ســلطه گــر کــه شــکل خــدا بــه خــود گرفتــه اســت
نباشــد ،بلکــه از طريــق حــق و آزادي رشــد کنــد.
 4ـ جمهوريت:
مــا جمهوريــت را بــه عنــوان نظامــي مــي شناســيم کــه در آن
همــه در مقابــل مــردم مســئولند يعنــي مــورد ســئوال واقــع مــي
شــوند و مقــام غيــر مســئول را نپذيرفتــه و هيــچ فــرد و نهــادي را
وراي نقــد قــرار نــداده و جمهــور مــردم را حاکــم بــر سرنوشــت
خــود مــي دانيــم .انقــاب  57بــه رژيــم ســلطنتي اي پايــان داد کــه
تکيــه گاهــش قــدرت هــاي خارجــي بــود .پــر واضــح اســت کــه
کســاني هســتند کــه تمايــل بــه اســتقرار مجــدد رژيــم ســلطنتي
گذشــته دارنــد .هــر چنــد خــود مــردم ايــران هســتند کــه بايــد
سرنوشــت خــود را روشــن کننــد و نــوع رژيــم آينــده را تعييــن
کننــد ولــي موضــع مبهــم گرفتــن در ايــن مــورد از ســوي گــروه
هــاي سياســي نــه تنهــا کمکــي بــه جنبــش نمــي کنــد بلکــه مــي
توانــد ترمــز حرکــت نيــز باشــد.
 5ـ تنــوع فرهنگي و زباني:
ايــران کشــوري اســت غنــي بــا فرهنگــي بــزرگ و مشــترک
کــه ســنت هــا ،مذاهــب ،زبــان هــا و فرهنــگ هــاي مختلــف را در
بــر مــي گيــرد .مردمانــش بــا هــم ،هــم اشــتراکاتي دارنــد و هــم
اختــاف .حــق اختــاف و حــق اشــتراک را بايــد بازشــناخت و
هژمونــي قومــي و زبانــي و دينــي خاصــي را نبايــد پذيرفــت.
از ايــن رو بايــد خواســتار دموکراســي مشــارکتي بــا ارائــه
نظامــي غيــر متمرکــز در ايــران شــد .بايــد يــادآور شــد کــه نظــام
آينــده نــه تنهــا بايــد مســتقل از ديــن خاصــي باشــد بلکــه نبايــد
معــرف و نماينــده قــوم خاصــي نيــز باشــد.

تنوعــي کــه در ايــران وجــود دارد طــي تاريــخ
موجــب غنــاي وطــن شــده اســت .احتــرام بــه ايــن تنــوع
و قبــول حقــوق همــه باعــث همبســتگي بيشــتر ايرانيــان
خواهد شد.
در کنــار ايــن موضــع بايــد يــادآور شــد کــه مــرز کشــيدن هــا بــر
اســاس هويــت هــاي قومــي ،منطقــه را بــراي مــدت هــاي طوالنــي بــه
کام جنــگ و برخوردهــاي خشــن خواهــد کشــاند کــه تنهــا ســودش
را قــدرت هــاي بيگانــه خواهنــد بــرد و بهايــش را خلــق هــاي منطقــه
خواهنــد پرداخــت.
از ايــن رو هــدف غائــي بديــل بايــد برداشــتن مســالمت آميــز
مرزهــا در نوعــي همبســتگي منطقــه اي باشــد و نــه ايجــاد مرزهــاي
جديــد در منطقــه خاورميانــه.
بديل و وجدان همگاني

بــا توجــه بــه اصــول يــاد شــده اعتقــاد دارم کــه بديــل ،بايــد
وجــدان همگانــي را تقويــت کنــد زيــرا بــا تقويــت ايــن وجــدان
اســت کــه امــکان حرکــت عمومــي همــوار مــي شــود.
تقويــت وجــدان عمومــي را از ســه طريــق مــي تــوان انجــام
داد؛ تقويــت وجــدان تاريخــي ،وجــدان علمــي و وجــدان اخالقــي
جامعــه.
وجدان تاريخي
تقويــت وجــدان تاريخــي جلــوي تکــرار تجربــه هــا را مــي گيــرد.
اگــر تاريــخ را آن طــور کــه هســت بــا همــه بــدي و خوبــي هايــش
روايــت کنيــم جامعــه بــه مســائل سياســي حســاس تــر مــي شــود و
امــکان ســو اســتفاده قــدرت طلبــان پاييــن مــي آيــد.
يکــي از معضــات بــزرگ ايــران عــدم بررســي دقيــق تاريــخ و
نيــز تحريــف و جعــل تاريــخ ،بــه خصــوص تاريــخ معاصــر از طــرف
قــدرت طلبــان حاکــم و مغلــوب و در انتظــار مــي باشــد و بــازار
ســاختن تاريــخ هــاي دروغيــن شــديدا رونــق دارد.
بديــل دموکراتيــک بايــد قــدم در ايــن عرصــه بگــذارد و بــدون
حــب و بغــض و بــدون ســاختن و پرداختــن “مصلحــت هــا” بــه امــر
روشــنگري بپــردازد.
روشــنگري را حتــي اگــر بــر خــاف خواســته هــاي خــود بــود،
بپذيــرد.
حــال را بــدون پرداختــن بــه گذشــته و آينــده را
بــدون حــال نمــي تــوان ســاخت .کمــک بــه شــناخت
رويدادهــاي تاريــخ بــدون تحريــف از وظايــف مهــم
بديل است.
وجدان علمي
وجــدان علمــي جامعــه ايرانــي نيــز بســيار پاييــن اســت .متاســفانه
بــه متخصصيــن و مطلعيــن در بــاره امــور مختلــف نقــش الزم داده
نمــي شــود .جامعــه مدنــي ،گــروه هــاي مختلــف صنفــي و تخصصــي
مــي تواننــد در بــاال بــردن وجــدان علمــي جامعــه بکوشــند تــا بــه
عنــوان مثــال فاجعــه اي ماننــد سياســت اتمــي کشــور بــه وجــود
نيايــد و جامعــه بــه راحتــي شــعار فريــب کارانــه “انــرژي هســته اي
حــق مســلم ماســت” را نپذيــرد .مســلما رژيــم حاکــم در قبــال چنيــن
خواســته هايــي مقاومــت مــي کنــد امــا اگــر مبارزيــن سياســي اراده
بيشــتري بــراي بــه راه انداختــن بحــث هــاي آزاد در بــاره مســائل
اساســي ايــران صــرف کننــد و نقــد و نــه تحقيــر بــکار آورنــد،
وجــدان علمــي جامعــه مــي توانــد ســريع رشــد کنــد.
وجدان اخالقي
و باالخــره بديــل بايــد بــه وجــدان اخالقــي بپــردازد .دروغ،
خشــونت ،فســادهاي مالــي و جنســي ،توهيــن ،افتــرا و تخريــب کــه

کاربــرد روزانــه در رژيــم حاکــم دارد ،نمــي توانــد ايــزار يــک
بديــل دموکراتيــک باشــد.
بــراي بديــل دمکراتيــک پيــروزي سياســي بــدون پيــروزي
اخالقــي ممکــن نيســت در جامعــه اي کــه نظــام بــه نــام مذهــب
عامــل اصلــي فروپاشــي اخالقــي شــده اســت بديــل بايــد معــرف
پاکــي باشــد .نــگاه انــدک بــه فضــاي حقيقــي و خصوصــا فضــاي
مجــازي بــه مــا مــي گويــد کــه متاســفانه ميــزان خشــونت در روابــط
سياســي بســيار باالســت .خشــونتي کــه بــه اشــکال مختلــف خــود
را نشــان مــي دهــد .بديــل دموکراتيــک بايــد شــديدا از ايــن گونــه
روش هــا پرهيــز کنــد.
همبســتگي بر پايه اصول

دعــوت بــه همبســتگي ملــي بــا قبــول اختــاف عقايــد بــراي
همــکاري حــول اصــول يــاد شــده بــه جامعــه اطمينــان خاطــري
مــي دهــد کــه زنــان و مردانــي بــا عقايــد مختلــف وجــود دارنــد
کــه حاضرنــد بــا يکديگــر همــکاري کننــد و بــا مخالفــان خــود نيــز
برخــورد خشــونت آميــز نداشــته و حقــوق آن هــا را محتــرم مــي
شــمارند.
ايــران نيــاز بــه همــکاري و همبســتگي دارد و خودمحــوري و
تــک رايــي ســم مبــارزه سياســي اســت .امــا هشــدار هــم مــي دهيــم
کــه همبســتگي معنــي همــه بــا هــم را نمــي دهــد .همبســتگي تنهــا
در رابطــه بــا اصــول و اهــداف مشــترک معنــي مــي دهــد .زنــان و
مردانــي کــه بــا هــم اصــول مشــترک دارنــد بــا يــک ديگــر هــم پيمــان
مــي شــوند و جمعــي نمونــه و الگــو را بــه جامعــه عرضــه مــي کننــد.
در پايــان بايــد تکــرار کــرد کــه ايــران نيــاز بــه تغييــر دارد.
ايــن رژيــم رفتنــي اســت زيــرا هيــچ گونــه مشــروعيتي نــدارد .نــه
مشــروعيت مردمــي کــه اصــل اســت و نــه حتــي مشــروعيت هايــي
ماننــد مشــروعيت دينــي يــا ناسيوناليســتي يــا مشــروعيت از طريــق
رشــد اقتصــادي کــه رژيــم هــاي ديکتاتــوري مــي تواننــد از ايــن
گونــه مشــروعيت هــا بــراي ادامــه حيــات خــود اســتفاده کننــد.
بايــد بــه فکــر آينــده بــود؛ آينــده اي کــه مــي توانــد خيلــي
نزديــک باشــد .تغييــر بــه ســمت دمکراســي بــا اســتقرار حاکميــت
ملــي و جمهوريــت ،بــه همــراه جدايــي ديــن از دولــت و بازشــناختن
تنــوع فرهنگــي و زبانــي در ايــران بــراي رشــدي همــراه بــا عدالــت
اجتماعــي ،مناســب تريــن راه بــراي ايــران اســت .ايــران بــراي ايــن
تغييــر و بــراي ســاختن نظامــي دموکراتيــک و پايــدار نيــاز بــه
همبســتگي دارد ،همبســتگي تمــام گــروه هــا و شــخصيت هايــي
کــه بــا افــکار و عقايــد مختلــف بدنبــال چنيــن هدفــي هســتند.
يــک بــار بــراي هميشــه ،بعــد از شکســت هــاي پياپــي بايــد بتوانيــم
ثمــره انقــاب هــاي مشــروطه و نهضــت ملــي کــردن صنعــت نفــت
و انقــاب  57را بدســت آوريــم و برگــي ديگــري در تاريــخ خــود
آغــاز کنيــم .ايــن تغييــر تنهــا از ســوي مــردم ايــران اســت کــه
مــي توانــد بــه نتيجــه مطلــوب برســد .نــه قــدرت هــاي خارجــي
و نــه حــکام جمهــوري اســامي خواســتار تغييــر بــراي اســتقرار
مردمســاالري نيســتند .هيــچ نيرويــي نخواهــد توانســت در مقابــل
چنيــن همبســتگي اي مقاومــت کنــد.
وظيفــه آلترناتيــو ،بــا ارائــه راه حــل هــاي جــدي و مناســب بــراي
معضــات بســيار عميــق جامعــه ايــران ،ايــن اســت کــه توانائــي آن
را پيــدا کنــد تــا بتوانــد ســخنگوي ايــن تغييــر بشــود .وظيفــه بديــل
آمــاده کــردن راه بــراي جنبــش همگانــي بــراي اســتقرار دموکراســي
اســت .همبســتگي ملــي بــراي ايجــاد جمهــوري شــهروندان بــه
دســت ملــت ايــران نيــاز روز ماســت ،در ايــن راه بکوشــيم و بــه
يــاري يکديگــر بشــتابيم.
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چپ رفرمیستی و
رویکرد سازنده اپوزیسیونی

علی حاج قاسمی

اپوزیســیون سیاســی ایــران ،بویــژه در طیــف
چــپ ،طــی چنــد دهــه اخیــر تحــوالت چشــمگیری
را از ســرگذرانده اســت .در حالــی کــه تــا مقطــع
انقــاب  ۵۷و حتــی دهــه نخســت پــس از آن،
برهــم زدن نظــم موجــود ،راهــکار هرگونــه تحــول
ســازنده دانســته میشــد ،بــه تدریــج گروههــای
بزرگــی از انقالبیــون بــا پــی بــردن بــه ناســازگاری
رویکــرد حذفــی بــا رونــد مــردم ســاالری ،بــا
گفتمــان انقالبــی وداع کردنــد و بــه رفرمیســم روی
آوردنــد .ایــن تحــول باوجــود اهمیــت زیــادی کــه
در پیشــرفت سیاســی و جایگزینــی مدنیــت و تعامــل
بــه جــای خشــونت و تخریــب داشــته و میــزان تنــش
را در فضــای سیاســی ایــران بــه شــدت کاهــش داده
امــا بــه طــور کامــل دنبــال نشــده و چــپ ایــران در
نــوع نــگاه خــود بــه سیاســت هــم چنــان جنبههــای
مهمــی از میــراث انقالبــی را حفــظ کــرده اســت.
تــرس از نــوآوری در عمــل و در روابــط سیاســی،
بــه خصــوص آن جــا کــه پــای ارتبــاط بــا بازیگــران
مســلط در عرصــه قــدرت بــه میــان میآیــد و یــا
بــه جنبههــای عملــی سیاســت گــذاری مربــوط
میشــود ،کامــا مشــهود اســت.
بخــش بزرگــی از چــپ رفرمیســت شــده
ایرانــی در بزنــگاه هــای مختلــف ،آن جــا کــه
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پــای انتخابهــای عملــی بــه میــان مــی آیــد ماننــد
حمایــت از جنبــش اصالحــات و یــا اعتدالگــرا در
ایــران ،دچــار تنرهطلبــی و احتیــاط مفــرط میشــود
و در الک ســنتی اپوزیســیونی فــرو مــیرود و بــر
جنبــه موجودیــت خــود بــه عنــوان آلترناتیــو
حکومــت تکیــه میکنــد.
ایــن وضعیــت موجــب شــده اســت تــا چــپ
رفرمیســت ایــران بــه عنــوان نهــاد سیاســی سیاســت
گــذار در عرصــه سیاســی مطــرح نباشــد و همچنــان
بــه جایــگاه اپوزیســیونی خــود بنــازد و بــه موقعیــت
آلترناتیــوی خــود در برابــر نهادهــای قــدرت تاکیــد
کنــد .تــداوم ایــن رویکــرد و ایــن نــوع نــگاه بــه
سیاســت باعــث شــده اســت کــه چــپ رفرمیســت از
وظیفــه خــود بــه عنــوان جریــان مســئول اجتماعــی
کــه بــا وارد شــدن در رونــد سیاســتگذاری گفتمــان
ســازنده سیاســی را اعتــا بخشــد و رفتــار سیاســی را
در جهــت رونــد دموکراتیــزه شــدن جامعــه هدایــت
کنــد ،غفلــت کنــد.
بــا ایــن رویکــرد بخــش بــزرگ از چــپ ســنتی،
باوجــود ادعــای رفرمیســت بــودن (شــدن) عمــا
نقشــی در رونــد تدریجــی اصالحــات و دموکرانیــزه
شــدن جامعــه ایفــا نمــی کنــد و هــم چنــان اعتبــار
خــود را در هویتــی رادیــکال جســتجو مــی کنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه نیروهــای جدیــد اجتماعــی و سیاســی
کــه از نســل جــوان برخاســته انــد جذابیتــی در رادیکالیســم ســنتی
نمییابنــد و چنانچــه در بزنــگاه هــای مختلــف نشــان دادهانــد
نســبت بــه رونــد تحــوالت رویکــردی عملگرایانــه و واقعــی
داشــتهاند.
در ایــن نوشــته ،اســتدالل مــی شــود کــه چــپ رفرمیســت
ایــران بــرای پویایــی و پیشــرفت خــود و رونــد سیاســی در ایــران
چــارهای جــز وداع همــه جانبــه بــا الگوهــای فکــری و رفتــاری
کــه در دوره انقالبــی فرهنــگ مســلط آن بــود را نــدارد.
امــا منظــور از ایــن تحــول چیســت و الگــوی اصالحطلبانــه
عمــل سیاســی بــه طــور مشــخص و ملمــوس چگونــه اســت؟
اپوزیســیون جمهــوری اســامی سالهاســت کــه کار
اپوزیســیونی را بــه نقــد و ارزیابــی روابــط جنا حهــا و نهادهــای
حکومــت تقلیــل داده اســت .ایــن رویــه و شــیوه کار چنــان
فراگیــر اســت کــه در فرهنــگ سیاســی ایــران انــگار عملکــرد
و رفتــار اپوزیســیونی صرفــا جنبههــای ســلبی را در بــر مــی
گیــرد و جنبههــای ایجابــی جایــی در آن نــدارد .کمتــر گــروه
اپوزیســیونی اســت کــه در رونــدی مســتمر ،برنامههــا و عملکــرد
دولتهــا را در عرصههــای مختلــف سیاســت گــزاری بــه چالــش
ســازنده بکشــد و در برابــرآن هــا ،سیاســتهای آلترناتیــو ارائــه
کنــد.
اســتدالل رایــج ایــن بــوده اســت کــه تــا اســتقرار دموکراســی،
وظیفــه اصلــی اپوزیســیون نقــد قــدرت و مبــارزه بــرای تغییــر آن
اســت و چــون نظــام حکومتــی فاقــد مشــروعیت دانســته میشــود،
ورود در عرصــه نقــد سیاســتهای جــاری ،مشــروعیت بخشــیدن
بــه ســاختار قــدرت خواهــد بــود کــه ایــن بــا هــدف انحــال آن
منافــات دارد.
ایــن اســتدالل البتــه میــراث دورانــی اســت کــه انقالبیــون
سیاســت را در ایــران تعریــف کردهانــد و نســل فعــال سیاســی ،چــه
در حکومــت یــا در اپوزیســیون ،بــا چنیــن درکی از سیاســت تربیت
شده است.
بــه بیــان دیگــر ،رویکــرد براندازانــه ،کــه در فرهنــگ سیاســی
ایــران نهادینــه اســت ،موجهتریــن و خالقتریــن مدعیــان
اپوزیســیون را آنانــی دانســته کــه بهتریــن راهــکار را بــرای
ســرنگونی حکومتهــا ارائــه کردهانــد.
البتــه ایــن رونــد مدتــی اســت کــه دســتخوش تغییــر شــده و
نســل جدیــدی از سیاســت مــداران و صاحــب نظــران کــه بــه
گفتمــان اصالحطلبــی روی آوردهانــد ،از اندیشــه و راهــکار
انقالبــی فاصلــه گرفتــه و بــه تحــوالت تدریجــی بــاور پیــدا
کرد هانــد.
بــا وجــود ایــن تغییــر ،اصالحطلبــان در جایگزینــی
راهکارهایــی کــه بــه سیاســت مفهومــی ســازنده بدهــد و انجــام
تحــوالت تدریجــی را در دســتور کار قــرار دهــد ،ناموفــق
بو د ها نــد .
تحوالتــی کــه از طریــق سیاســتگذاری فعــال در عرصههــای
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی دنبــال شــوند.
سیاســت گــذاری فعــال در عرصههــای مختلــف بــا ناظــران و
تحلیلگرانــی کــه تنهــا قابلیــت نقالــی و یــا تفســیر درگیریهــای
جناحــی حکومــت گــران را دارنــد امــکان پذیــر نیســت.

طــی ســالهای اخیــر شــاهد آن بودیــم کــه چگونــه بــا
خــروج گســترده فعالیــن اصالحطلــب از کشــور ،همــان محــدود
اصالحطلبانــی کــه پتانســیل سیاســتورزی در عرصههــای
گوناگــون راداشــتند صرفــا بــه افشــاگر نهادهــای قــدرت و یــا در
بهتریــن حالــت مفســر عملکــرد بازیگــران قــدرت تبدیــل شــدند
و بــه حضــور رســانهای دل خــوش کردنــد.
تحــوالت جــاری در ایــران و روی کار آمدن«دولــت اعتــدال»
ایــن امــکان را فراهــم ســاخته تــا تحولطلبانــی کــه در پــی
تاثیرگــزاری بنیادیتــر بــر رونــد توســعه هســتند بتواننــد از طریــق
سیاســتورزی ،یعنــی ارائــه برنامههــای مشــخص در حوزههــای
مختلــف اجتماعی،حضــوری ســازندهتر ایفــا نماینــد.
بــرای موفقیــت ایــن رونــد ســه پیــش شــرط اساســی الزم
اســت:
نخســت ایــن کــه ،بازیگــران سیاســی در اپوزیســیون بپذیرنــد
کــه مشــروعیت در نظا مهایــی کــه در حــال گــذار بــه دموکراســی
هســتند امــری نســبی اســت.
بنابرایــن ،در ایــن نظامهــا ورود اپوزیســیون بــه عرصــه
سیاســتورزی منــوط بــه حــل موضــوع مشــروعیت نهادهایــی
کــه قــدرت سیاســی را در اختیــار دارنــد نمیشــود .پاســخگو
شــدن تصمیمگیرنــدگان سیاســی در ایــن جوامــع در یــک رونــد
حاصــل میشــود و تغییــر حکومــت ،آن چنــان کــه تــا کنــون در
فرهنــگ اپوزیســیونی ایــران بــه عنــوان معیــاری مســلم دانســته
شــده ،شــرط ورود بــه عرصــه سیاســتورزی نمیباشــد.
پذیــرش ایــن اصــل موجــب میشــود کــه دیگــر تغییــر بنیادیــن
در ســاختار نهادهــای قــدرت ،پیششــرط هرگونــه تغییــر دانســته
نشــود بلکــه تحــول و پیشــرفت در حوزههــای واقعــی سیاســت
کــه بــه زندگــی مــردم مربــوط میشــوند برجســته شــوند؛
ماننــد بهبــود اوضــاع معیشــتی ،برقــراری رفــاه ،امنیــت و ثبــات
اجتماعــی و مطالبــات مشــخصی از ایــن دســت کــه در افــکار
عمومــی حیاتــی دانســته میشــوند.
در ایــن نــگاه ،ایــن تحــوالت تدریجــی ســازنده در ایــن
حوزههــا هســتند کــه در یــک رونــد طوالنــی زمینــه انجــام
تحــوالت کیفیتــر را در ســاختار سیاســی فراهــم میآورنــد
و فراینــد گــذار کمهزینــه را بــه دموکراســی کامــل پارلمانــی
ممکــن میســازند.
دوم ،بازیگــران اپوزیســیونی بپذیرنــد کــه تاثیرگــذاری
بــر روندهــای واقعــی سیاســی ،در پایدارتریــن و موثرتریــن
شــکل آن ،حاصــل تالشهایــی هســتند کــه از پاییــن و بــا
مشــارکت خــود گروههــای اجتماعــی صــورت میپذیــرد.
بــرای ایجــاد زمینــه مناســب بــرای مداخلــه شــهروندان،
تمرکــز بــر توســعه حقــوق شــهروندی ،موثرتریــن راهــکار
خواهد بود.
ضمــن اینکــه حقــوق شــهروندی تنهــا بــه حقــوق مدنــی و یــا
سیاســی محــدود نمیشــود بلکــه حقــوق اجتماعــی کــه دامنــه
وســیعی دارد و سیســتم رفاهــی برپایــه آن شــکل میگیــرد را
هــم در برمیگیــرد.
گســترش اشــتغال از طریــق از میــان برداشــتن موانــع
بــرای کســب و کار و ســرمایه گــذاری و توســعه رفــاه
عمومــی از طریــق گســترش بیمههــای اجتماعــی دو
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حــوزه کلیــدی در تامیــن حقــوق اجتماعــی هســتند کــه
امــکان تاثیرگــذاری شــهروندان را بــر سرنوشــت خــود
فراهم میآورند.
پذیــرش ایــن اصــل موجــب مــی شــود بــه جــای آنکــه تغییــر
در نــوک هــرم قــدرت هــدف قــرار گیــرد ،آن چــه مدعیــان
انقــاب بــاب کردهانــد؛ پیشــرفت نهادهــای مدنــی کــه در
پیونــد ارگانیــک بــا زندگــی روزمــره مــردم هســتند،در دســتور
کار قــرار گیــرد.
در ایــن نگــرش ،تحولطلبــان بــه جــای اصــرار بــر تــداوم
تالشهــای نافرجــام بــرای انجــام تغییــرات از بــاال ،در
جهــت توانمندســازی شــهروندان گام برمــی دارنــد .ایــن
امــر از طریــق فعــال کــردن آن هــا در نهادهایــی کــه زندگــی
در آن هــا جریــان دارد ،مثــا در محــات ،محیطهــای
آموزشــی ،محــل کار و دیگــر حوزههــای عمومــی،
حقق مییابد.
در کنــار نهادهــای مدرنــی چــون ســندیکاها ،احــزاب و دیگــر
ســازما نهای غیردولتــی ،بــه روز کــردن مناســبات جــاری در
نهادهــای ســنتی پرنفــوذ نظیــر خانــواده ،مدرســه ،هیئتهــای
مذهبــی و بــازار ،نقــش موثــری در گســترش مشــارکت عمومــی
در عرصــه سیاســت ایفــا میکننــد.
ســوم ،سیاســتورزی فعــال در عرصههــای گوناگــون نیــاز
بــه دانــش و توانمنــدی کارشناســانه و تجربــه مدیریتــی دارد کــه
کنشــگران سیاســی ،بــه ویــژه در طیــف چــپ ،در هــر دوی ایــن
زمینههــا فاقــد تبحــر کافــی هســتند .بخــش اعظــم اپوزیســیون
ایــران بــه محافلــی محــدود شــد هاند کــه امکانــات الزم را بــرای
تشــکیل کارگروههــای توانمنــد در جهــت شــناخت کارشناســانه
آســیبهای اجتماعــی و در پــی آن سیاســت گــذاری بــرای
ارائــه را هحــل در جهــت توســعه و پیشــرفت ،ندارنــد.
محــدود احــزاب و تشــکلهای قانونــی هــم کــه از ایــن
امــکان برخــوردار بود هانــد یــا توجــه کافــی بــه ایــن رویــه کار
اپوزیســیونی مبــذول نداشــتهاند و یــا هــم چــون برخــی نهادهــای
رادیــکال ،اصــوال بــه تغییــرات تدریجــی و کار اپوزیســیونی
ســازنده بــاور نداشــتهاند.
مولفه های فرهنگ نوین سیاســت ورزی سازنده
اصالح طلبانه
در صــورت پذیــرش ســه پیششــرط یــاد شــده ،رونــد
سیاســتورزی ســازنده بــرای اپوزیســیون اصالحطلــب
آغــاز میشــود .نهادهــای سیاســی کــه در چنیــن بســتری
وارد میشــوند ناگزیــر هســتند کــه فرهنــگ جدیــدی
را در درون خــود و در ارتبــاط میــان خــود و جامعــه
برقرار کنند.
نخســت آن کــه ،از گفتمــان رقابتــی و تبلیغا تمحــور کــه در
آن نفــی حکومــت گــران اســاس کار را تشــکیل میدهــد فاصلــه
گیرنــد .سیاســتورزی اصالحطلبانــه بــرای تغییــر فرهنــگ و
مناســبات سیاســی ناگزیــر اســت کــه جنبههــای ســلبی را بــرای
دورهای بــه حداقــل رســاند و بجــای آن برجنبههــای ایجابــی
سیاســتورزی تاکیــد کنــد.
ایــن رویکــرد در فرهنــگ سیاســی پرتنــش ایــران ،کــه
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در آن تاکنــون رقابــت برپایــه نفــی رقبــا تعریــف شــده،
امــری حیاتــی اســت زیــرا موجــب میشــود تــا حساســیت
نهادهــای مســلط قــدرت نســبت بــه «اپوزیســیون» کمرنگتــر
شــود .در فرهنــگ انقالبــی نقطــه عزیمــت اپوزیســیون
مــورد ســئوال قــراردادن مشــروعیت گروههــای حاکــم،
افشــاگری در مــورد ناتوانــی حاکمــان در مدیریــت جامعــه و
آلودگــی آنهــا بــه فســاد و سو ءاســتفاده از امکانــات قــدرت
بوده است.
در سیاســتورزی اصالحطلبانــه فاصلهگیــری از ایــن
رویکــرد بــه دلیــل ویژگــی تنشآفریــن آن اجتنابناپذیــر
اســت.
دوم آنکــه اپوزیســیون اصالحطلــب ناگزیــر اســت بخــش
مهمــی از تــاش خــود را در جهــت واقعــی نــگاه داشــتن توقعــات
و انتظــارات عمومــی بــکار گیــرد و جامعــه را متوجــه غیرواقعــی
بــودن تحــوالت فــوری و گســترده بنمایــد.
در ایــن راســتا ،ضمــن آنکــه بــر ارائــه اطالعــات واقعــی در
بــاره ابعــاد بحــران ،آســیبهای اجتماعــی و نارســاییها و در
مقابــل طــرح مطالبــات و حقــوق شــهروندی تاکیــد میشــود،
امــا از ســوی دیگــر ،تحقــق مطالبــات و اهــداف برنامــهای در
جــدول زمانــی معقــول و امکا نپذیــر دنبــال میشــود.
بــا ایــن رویکــرد فرهنــگ شــعاری جــای خــود را بــه
برنامههــای معتبــر سیاســی میدهــد و زمینــهای بــرای پیدایــش
بازیگــران عوامفریــب فراهــم نمیشــود.
ســوم آنکــه اســتعدادهای بالاســتفاده در عرصههــای
آسیبشناســی ،پژوهــش و یــا برنامهریــزی،در رونــد توســعه بــه
کار گرفتــه میشــوند .جامعــه هشــتاد میلیونــی ایــران بــا نیــروی
انســانی تحصیــل کــرده و توانمنــدی کــه در اختیــار دارد،
پتانســیل بســیار باالیــی بــرای ســازندگی دارد کــه ایــن موفقیــت
سیاســتورزی ســازنده را تضمیــن مــی کنــد.
بــرای اپوزیســیون ســنتی راهبــرد سیاســتورزی ســازنده
ممکــن اســت امــری دور از ذهــن و ناممکــن بنمایــد .ایــن نــگاه
منفــی البتــه دور از انتظــار هــم نیســت.
ســالیان درازی اســت کــه هویــت سیاســی بــرای بســیاری بــا
رویکــرد شورشــی و انحاللطلبانــه تعریــف شــده و تغییــر ایــن
رویکــرد ،از تــاش بــرای حــذف نظــام سیاســی بــه تــاش بــرای
تغییــر برنامههــای سیاســی ،بــا هــدف بهبــود زندگــی مــردم،
دســت کــم از جنبــه حیثیتــی ،امــری غیرقابــل قبــول مینمایــد.
بــا ایــن حــال ،بــه واســطه رویکــرد مثبتــی کــه نســل جــوان
ایــران ،کــه در عصــر گــردش آزاد اطالعــات بــه طــور بــی
واســطه بــا تجربــه رفرمیســم در دموکراســیهای پایــدار آشــنا
شــده ،بــه الگــوی سیاس ـتورزی ســازنده نشــان مــی دهــد زمینــه
موفقیــت آن و گــذار بــه دموکراســی پایداربیــش از پیــش فراهــم
شــده اســت.
چــپ رفرمیســت ایــران اگــر در ایــن رونــد قــرار نگیــرد و
تغییــرات بنیادیــن در نحــوه اندیشــگی و ســبک کار خــود
صــورت ندهــد و دائــره سیاســت را از تحلیــل و تفســیر عملکــرد
بازیگــران قــدرت بــه برنامهریــزی کارشناســانه در عرصههــای
مختلــف گســترش ندهــد ،رونــد اصالحطلبــی در حــرف و رویــا
باقــی خواهــد مانــد.

جنبش سبز:
دیروز ،امروز ،فردا

سعید مدنى

 -1چرا جنبش سبز هنوز زنده است؟
طــی چنــد ماهــی کــه باالخــره پــس از یــک ســال از بنــد  ۲۰۹بــه
ایــن بنــد ( )۳۵۰منتقــل شــدم ،فرصــت آن را یافتــم تــا در کنــار دوســتان
قدیــم و جدیــد و بــه خصــوص ســبزها ،ایــام زنــدان را طــی کنــم .بارهــا
در ایــن گفتوگوهــا ســؤاالت زیــادی دربــاره جنبــش ســبز و اساســا
جنبشهــای اجتماعــی اعــم از چرایــی شکلگیریشــان تــا فرآینــدی
کــه طــی میکننــد و باالخــره سرانجامشــان مطــرح میشــد و بنــده
هــم بــه قــدر بضاعــت ،درک و فهــم خــود بــه آن هــا پاســخ مــیدادم .تا
ایــن کــه برخــی دوســتان و هــم بندیــان ســبز پیشــنهاد کردنــد بــه جــای
بحثهــای پراکنــده ،یــک دوره بحــث دربــاره جنبشهــای اجتماعــی
و فرآینــد گــذار دموکراتیــک داشــته باشــیم ،کــه بــه واســطه آن ،ایــن
جلســه و جلســات بعــدی هفتگــی در خدمــت شــما خواهــم بــود .همــه
یــا اغلــب مــا بعــد از دورهای حضــور در یــک جنبــش اجتماعــی فعــا
تــاوان و هزینــه آن تــاش و فعالیــت را بــه ناحــق میدهیــم .بــه ناحــق
از ایــن جهــت کــه همــه مــا میدانیــم اتهامــات وارده بــه همــه و جنبــش
ســبز فاقــد کمتریــن شــواهد و مــدارک قانونــی بــوده و بــه هیــچ وجــه
ارزش قضایــی نداشــته و واکنشهایــی صرفــا سیاســی و امنیتــی نســبت
بــه حرکــت و جنبــش ضــد خشــونت ،اصالحطلبانــه ،قانونــی و انســانی
مــا بــوده و هســت .امــا در هــر حــال مــا ،آقایــان موســوی و کروبــی
و خانــم رهنــورد کــه در حصــر بــه ســر میبرنــد ،بســیاری از دیگــر
دوســتان کــه ناچــار بــه مهاجــرت شــدهاند ،دانشــجویانی کــه ســتارهدار
شــدهاند ،خانوادههایــی کــه عزیــزان شــان را از دســت دادهانــد ،آن
هــا کــه دائــم در معــرض تهدیــد بازداشــت یــا اخــراج از کار هســتند و
… هزینههــای زیــادی را متحمــل شــدهایم و براســاس منطــق معــروف
«یــک جــو عمــل ،یــک خــروار جمعبنــد ی» بهتــر اســت در هــر
فرصتــی گذشــته را مــرور کنیــم و از دل آن آینــده را ترســیم کنیــم.
البتــه وضعیــت مــا نســبت بــه جنبــش ســبز مثــل کســی اســت کــه
داخــل جنــگل اســت و بــه دنبــال جنــگل میگــردد ،تنهــا کســانی
کــه از فــراز کــوه بــه جنــگل خیــره میشــوند ،میتواننــد آن را بــه
خوبــی فهــم کننــد .زنــدان و محدودیتهــای آن اگرچــه بــرای همــه
مــا تهدیــد اســت ،امــا در عیــن حــال هــر تهدیــدی را میتــوان بــه
فرصــت تبدیــل کــرد ،لــذا زنــدان فرصتــی اســت تــا همــه مــا از فــراز
کــوه و بــا فاصلــه گرفتــن از جنبــش آن را بفهمیــم و درک کنیــم.
زنــدان بــه مــا فرصــت آن را داده تــا تجربیاتمــان را در جنبــش مبادلــه
کنیــم و بــه ایــن ترتیــب بســیاری از نادیدههــای جنبــش را بشناســیم.
چــرا «اکبــر» [امینــی] آن روز تصمیــم گرفــت بــاالی جرثقیــل بــرود و

تصاویــر عزیــزان مــا را در معــرض دیــدگان نــه تنهــا تهرانیهــا بلکــه
همــه ایــران و حتــی خــارج از ایــران نمایــش دهــد؟ چگونــه در عــرض
چنــد روز نزدیــک دو میلیــون نفــر در شــهر تهــران بــا باالتریــن ســطح
هماهنگــی و نظــم بــه خیابــان آمدنــد و راهپیمایــی ســکوت برگــزار
شــد؟ چــه شــد کــه در عــرض کمتــر از یکــی ،دو ســاعت همــه کســانی
کــه برنامــه نــود را تماشــا میکردنــد ،بــه طــور هماهنــگ بــه گزینـهای
کــه باعــث بــاال رفتــن نمــودار ســبز میشــد بــا اساماس رای دادنــد و
مدیــران تلویزیــون را غافلگیــر کردنــد؟ چگونــه در امنیتیتریــن شــرایط
ممکــن بیــش از یــک میلیــون جمعیــت در تهــران فقــط بــا قــدم زدن
در خیابانهــا ،مســئولین امــور امنیتــی و انتظامــی را وادار میکردنــد
سراســر تهــران را پــر از یــگان ویــژه و گارد کننــد؟ و باالخــره چــرا پــس
از ایــن همــه انبــوه ســرکوب ،بازداشــت و شــهادت بیــش از یکصــد
نفــر عزیــزان همــه مــا ،هنــوز مســاله جنبــش ســبز (بــا اســم رمــز فتنــه)
محــور مســائل امنیتــی و سیاســی حافظــان وضــع موجــود قــرار دارد و
ایــن همــه هزینــه ســنگین ســرکوب و بازداشــتهای مــردم عــادی،
فعــاالن سیاســی ،اجتماعــی و مدنــی ،نویســندگان ،روزنامهنــگاران
موجــب حــذف یــا حتــی کاهــش نقــش و اهمیــت جنبــش ســبز و
ســبزها در فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور نشــده اســت؟ چــرا
محافظــهکاران و افراطیــون راســت از هماکنــون نگــران نزدیکــی
روحانــی و دولــت او بــه اصالحطلبــان و بــه خصــوص ســبزها هســتند؟
چــرا هــر اتفــاق و حادثــه سیاســی داخلــی و بینالمللــی بــا جنبــش ســبز
و بــه قــول آقایــان فتنــه  ۸۸گــره خــورده اســت؟ دو ،ســه ســال از حصــر
آقایــان موســوی و کروبــی و خانــم رهنــورد گذشــته ،مدتهاســت
ســبزها ظاهــرا حضــور خیابانــی نداشــتهاند و ظاهــرا نمــود بــارزی از
جنبــش دیــده نشــده اســت ،پــس چــه چیــزی تــا آن میــزان موجــب
ایجــاد احســاس خطــر در میــان حافظــان وضــع موجــود شــده اســت؟
بنابــر قــول و ظاهــر ادعاهــای مســئوالن سیاســی و امنیتــی ،جنبــش ســبز
ســرکوب شــده و نظــام از خطــر آن گریختــه ،در ایــن صــورت چــرا
جنبــش ســبز نــه بــه عنــوان امــری تاریخــی و حادثــهای کــه رخ داده
و تمــام شــده ،بلکــه بــه عنــوان مســاله روز مطــرح میشــود و هــر روز
از ســوی مقامــات و مســئوالن امــر بــرای تــداوم مقابلــه بــا آن فراخــوان
داده میشــود؟ پاســخ بــه ایــن ســوالها بــدون شــناخت مفهــوم و
ماهیــت جنبشهــای اجتماعــی ،چرایــی پدیدآیــی آن هــا و تواناییهــا
و امکاناتــش در عصــر جدیــد ،بــدون بهرهمنــدی از یافتههــای
نظــری دربــاره جنبــش اجتماعــی و رویکــرد گــذار دموکراتیــک
(دموکراتیزاســیون) و بــدون بازبینــی فرآینــد شــکلگیری و ماهیــت
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جنبــش ســبز ممکــن نیســت .بنابرایــن شــناخت جنبــش ســبز نــه بــه عنــوان
یــک جریــان یــا واقعـه سیاســی کــه بــه دوره خاصــی از تاریــخ مبــارزات
دموکراتیــک مــردم ایــران تعلــق داشــته ،بلکــه بــه مثابــه پدیـدهای پویــا،
زنــده و مؤثــر در تحــوالت سیاســی امــروز و آینــده ایــران بایــد بررســی
و واکاوی شــود .در ایــن جلســات بــا کمــک شــما ایــن مباحــث را
دنبال میکنیم.
 -۲میرود میخ آهنین در سنگ!
در آغــاز جلســه و پیــش از ادامــه بحــث گذشــته بایــد نکتــهای را
مطــرح کنــم و آن ایــن کــه پــس از جلســه هفتــه گذشــته برخــی از
دوســتان حاضــر در جلســه نگــران عواقــب برگــزاری ایــن جلســات زیــر
دوربیــن مــدار بســته زنــدان بودنــد و نســبت بــه امــکان شــنود مباحــث
هشــدار میدادنــد .در پاســخ بــه ایــن دوســتان عزیــز خاطرنشــان کــردم
کــه اوال حــرف اصلــی جنبــش ســبز ایــن بــود کــه بــرای جلوگیــری
از ادامــه انحرافــات نظــام پــس از انقــاب ،مــا اعتراضــات خودمــان را
مطــرح و دنبــال میکنیــم.
بــرادران در حصــر آقایــان موســوی و کروبــی و خانــم رهنــورد
هــم بارهــا تاکیــد کردهانــد کــه قصــد و نیــت آنهــا بــرای تــداوم
اعتراضاتشــان خیــر و صــاح نظــام اســت.
(و مــا اریــد اال االصــاح) بنابرایــن جنبشــی کــه افــراد مرجــع و
کلیــدی آن چنیــن دیدگاهــی را مطــرح میکننــد نــه تنهــا بایــد بــه
شــکل علنــی ،روشــن و شــفاف مواضــع و دیدگاههــا و نقدشــان را بــر
وضــع موجــود بــه اطــاع عمــوم جامعــه و بــه خصــوص صاحبمنصبــان
و فرادســتان برســاند ،بلکــه مقامــات نیــز اگــر کمــی درایــت داشــته
باشــند بایــد از طــرح ایــن انتقــادات و مواضــع بــه صــورت شــفاف و
علنــی اســتقبال کننــد و اجــازه دهنــد منتقــدان نقــاط ضعــف و عوامــل
تــداوم فســاد ،تبعیــض و نابرابــری را مطــرح و مســببین وضــع موجــود
را مجــازات کننــد ،نــه جنبــش و آنــان کــه هدفــی جــز بهــروزی
ملت ندارند.
نکتــه دوم آنکــه جنبــش ســبز بازهــا تصریــح کــرده کــه حرکتــی
اصالحطلبانــه ،مســالمتآمیز و ضــد خشــونت اســت کــه خواســتار
اجــرای بــدون تنــازل قانــون اساســی اســت.
طــرح چنیــن مواضعــی چــرا بایــد علنــی نباشــد؟ چــرا مــا نبایــد در
زنــدان و بیــرون از زنــدان ایــن ارزش منــدرج در منشــور جنبــش را بــا
صراحــت خطــاب بــه خودمــان و مســئوالن ارشــد نظــام یــادآور شــویم
کــه «جنبــش ســبز یــک جنبــش مدنــی اســت کــه پرهیــز از خشــونت و
حرکــت در چارچــوب موازیــن و فعالیــت مدنــی را ســرلوحه خویــش
قــرار داده اســت .ایــن جنبــش بــا اعتقــاد بــه اینکــه کرامــت انســانی مــردم
اصلیتریــن قربانــی خشــونت در فضــای تقابلهــای نابرابــر اجتماعــی
خواهــد بــود ،ضمــن تاکیــد بــر گفتگــوی احتــرام آمیــز متقابــل ،فعالیــت
مســالمتآمیز و توســل بــه راههــای غیــر خشــونت آمیــز را ارزشــی
خدشــهناپذیر میدانــد…
جنبــش ســبز بــا در نظــر گرفتــن شــرایط  ،مقتضیــات ،از کلیــه
ظرفیتهــای فعالیــت مســالمتآمیز اســتفاده خواهــد کــرد( .منشــور
جنبــش ســبز ،ویرایــش دوم)
و باالخــره نکتــه ســوم آنکــه جنبشهــای اجتماعــی نــه محصــول
عامــل خارجــی و توطئــه بیگانــگان بلکــه نتیجــه تغییــرات اجتماعــی
هســتند .در ادامــه ایــن مباحــث بــه تفصیــل در ایــن بــاره گفتگــو
خواهیــم کــرد .بنابرایــن مــا نــه تنهــا در میــان خــود بلکــه در گفتگــو
بــا مقامــات و مســئوالن نظــام ،بازجــو و هرکــس دیگــری بایــد تصریــح
کنیــم کــه جنبــش ســبز را مــن و شــما و دیگــر زندانیــان ســبز و حتــی
آقایــان موســوی و کروبــی و خانــم رهنــورد ایجــاد نکردهایــم ،بلکــه
چرخــه گســتردهای از عوامــل طــی ســی ســال گذشــته جامعــه ایــران
را بــه ایــن نقطــه رســاندهاند و امــکان توقــف ایــن ســیل ناممکــن
اســت .بنابرایــن بایــد بــه جــای تشــدید برخوردهــای امنیتــی و مجــازات
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کســانی کــه عواقــب ایــن ســیل را بــه آنهــا هشــدار میدهنــد ،ســپاس
گزارشان باشند.
لــذا طــرح ایــن مباحــث بــه صــورت صریــح ،شــفاف و علنــی را در
ایــن کالس یــا خــارج آن ضــروری میبینــم و تصــور میکنــم ایــن
روش بــا مشــی جنبــش ســبز ســازگاری بیشــتری دارد .در منشــور جنبــش
ذیــل عنــوان راهکارهــا در بنــد  ۷آمــده اســت« :ایــن جنبــش بــر ایــن بــاور
اســت کــه حفــظ منافــع ملــی و دســتیابی بــه اهــداف جنبــش و کاهــش
بیاعتمــادی بحــرانزای کنونــی بیــن ملــت و حکومــت ،مســتلزم
گفتگــوی میــان نماینــدگان گروههــای مختلــف فکــری و سیاســی بــا
یکدیگــر و نیــز حاکمیــت و مــردم اســت ».بــر ایــن اســاس وظیفــه مــا آن
اســت کــه از یــک ســو عرصــه عمومــی و جامعــه مدنــی را مخاطــب قــرار
دهیــم و از ســوی دیگــر حاکمیــت و مســئوالن کنونــی را.
یکــی از تفاوتهــای جنبــش ســبز بــا جنبشهــای انقالبــی یــا
جنبشهــای قدیــم همیــن اســت .مــا ناچاریــم بــرای کاهــش هزینههــای
تغییــر و اصــاح دائمــا مخاطــرات و پیامدهــای حاصــل از ادامــه وضــع
موجــود را در گــوش فرادســتان فریــاد زنیــم و بــه ایــن قانــع نشــویم کــه
«نــرود میــخ آهنیــن بــر ســنگ»
جنبشهــای اجتماعــی نشــان دادهانــد کــه باالخــره ســنگ را هــم
وادار میکننــد تــا صــدای ســپهر عمومــی و جامعــه مدنــی را بشــنوند و
چنــان کــه در جملــه انتهایــی منشــور جنبــش آمــده « :بــاور داریــم کــه
ایــن همــه جــز بــا بــاور بــه حقانیــت ملــت و التــزام بــه کســب مشــروعیت
از او و در نظرگیــری مصالــح ملــی و منافــع ملــت ،میســر نخواهــد بــود».
بــا ایــن مقدمــه و توضیــح مفصــل اجــازه دهیــد بحــث را بــا تعریــف
جنبشهــای اجتماعــی ادامــه دهیــم .اگــر چــه تعاریــف متعــددی از
جنبشهــای اجتماعــی ارائــه شــده امــا صاحبنظــران در میــان ایــن
تعاریــف چهــار مولفــه مشــترک را اســتخراج کردهانــد:
مولفه اول
شــبکه تعامــل غیررســمی بــه عنــوان پیــش شــرط بســیج اجتماعــی
و زمینهســاز شــکلگیری جهانبینــی یــا فهــم مشــترک از محیــط و
دنیــای پیرامــون در میــان مشــارکتکنندگان در جنبــش اســت .گــردش
منابــع اعــم از نیــروی انســانی و مــادی از طریــق شــبکه تعامــل غیررســمی
در درون جنبــش ممکــن خواهــد شــد .بــه عــاوه بســیاری از مفاهیــم
مشــترک و معانــی نیــز در جریــان تبــادالت و پویایــی درون شــبکه تعامــل
غیــر رســمی فرآینــد شــکلگیری و تــداوم هویــت جنبــش را فراهــم
مــیآورد .بــر ایــن اســاس جنبــش اجتماعــی بــدون شــبکه تعامــات
رســمی و غیــر رســمی متصــور نمیباشــد.
مولفه دوم
مشــترک بیــن تعاریــف مختلــف از جنبــش اجتماعــی« ،اعتقــادات
مشــترک و همبســتگی» مجموعــه مشــارکتکنندگان در جنبــش اســت.
واژگان ،ایدههــا و اعمــال کــه در نهایــت هویــت مشــترک جنبــش را
شــکل و ســامان میدهنــد در فرآینــد پدیدآیــی تــا برآمــدن جنبــش و
در جریــان تحــول آن بــه تدریــج انباشــتی از مفاهیــم و مواضــع را دربــاره
مســایل موجــود و آینــده جنبــش فراهــم میآورنــد کــه زمینهســاز پیونــد
ذهنــی درون جنبــش میشــوند .ایــن نظــام اندیشــگی در نهایــت نظــام
ارزشــی مرکــب از بایدهــا و نبایدهــای جنبــش را بــه وجــود مــیآورد
کــه یکــی از مهمتریــن عوامــل در تعریف«مــا»ی جنبــش و تمایــز از
«آنهــا»ی غیــر یــا ضدجنبــش هســتند .همیــن نظــام ارزشــی اســت کــه
بــا وجــود مقابلــه نظامهــای مســتقر و مســلط از طریــق ســرکوب امــکان
تــداوم جنبــش را فراهــم میآورنــد.
مولفه سوم
در تعریــف جنبشهــای اجتماعــی «منازعــه و کشــمکش» اســت .در
جنبشهــای قدیــم حــوزه منازعــه منحصــر بــه امــور سیاســی بــود امــا

در جنبشهــای اجتماعــی جدیــد دامنــه کشــمکش بــه حوزههــای
سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی گســترش داده شــده و
بــه ایــن ترتیــب عاملیتهــای متعــدد و متکثــر در درون و بیــرون از
جنبــش اهمیــت یافتهانــد و در فرآینــد سیاســی نقــش ایفــا میکننــد.
در هرحــال منازعــه و کشــمکش تعیینکننــده و خــط حائــل میــان
«مــا»ی جنبشــی و «آنهــا»ی غیــر جنبشــی اســت.
جنبشهــا بــدون «اعتــراض» بیمعنــا و نامفهومانــد .اگرچــه
دامنــه اشــکال سیاســی اعتــراض بســیار گســترده و متنــوع اســت امــا
بیــان اعتــراض بــه هــر نحــو ممکــن و بــا هرصــورت و شــکل ،جزیــی
الینفــک از جنبشهــای اجتماعــی اســت« .اعتــراض» میتوانــد در
قالبهــای نهادینــه ،رســمی و متعــارف یــا غیرنهادینــه ،غیررســمی و
غیرمتعــاوف بــروز و ظهــور کننــد.
بــر ایــن اســاس و بــا در نظــر گرفتــن چهــار مولفــه مــورد اشــاره
میتــوان جنبشهــای اجتماعــی را ایــن گونــه تعریــف کــرد :شــبکه
غیــر رســمی ،مبتنــی بــر اعتقــادات مشــترک و همبســتگی ،کــه از
طریــق اســتفاده از اشــکال گوناگــون اعتــراض حــول موضوعــات
منازعهآمیــز بســیج میشــوند.
در جلســه آینــده بحــث دربــاره مفهــوم جنبــش اجتماعــی را ادامــه
میدهیــم.
م تنیــده و ادامــه حیــات جنبــش
 -۳شــبکههای درهــ 
اجتماعــی
پیــش از آن کــه بحــث دربــاره مفهــوم جنبــش اجتماعــی را ادامــه
دهیــم ،اجــازه دهیــد کمــی دربــاره چهار شــاخصه مهــم و مشــترک در
تعریــف جنبشهــا و نســبت آن بــا جنبــش ســبز گفتوگــو کنیــم.
تجربــه پنــج ســال اخیــر یعنــی از تولــد جنبــش ســبز در ســال ۱۳۸۸
تاکنــون ،نشــان میدهــد از همــان آغــاز و بــا برآمــدن جنبــش و حــول
آن بــه ســرعت شــبکه گســتردهای از روابــط رســمی و غیررســمی در
فضــای حقیقــی و مجــازی شــکل گرفــت کــه هنــوز هــم بــه حیــات
خــود ادامــه میدهــد .شــبکه روابــط اجتماعــی را بــه تــور ماهیگیــری
تشــبیه کردهانــد کــه تــاش مخالفــان جنبــش بــرای قطــع هــر رشــته
آن هرگــز مانــع تــداوم حیاتــش نمیشــود.
فــرض کنیــد از فــردای انتخابــات مهنــدس موســوی و آقــای
کروبــی حــزب ،انجمــن یــا گروهــی رســمی را تاســیس و تــاش
میکردنــد ظرفیتهــای جنبــش را در آن جــا دهنــد .همــه مــا بــه
خوبــی میدانیــم کــه اوال امــکان نداشــت ظرفیتهــای جنبــش ،تنــوع
و تکثــر درون آن و در نهایــت همــه قابلیتهــا و منابــعاش ،درون
ظــرف یــک حــزب یــا انجمــن جــا گیــرد و ثانیــا بــه فــرض آنکــه
چنیــن میشــد ایــن حــزب و گــروه نوپــا سرنوشــتی جــز آن چــه بــر
ســر احــزاب رســمی مثــل مشــارکت ،ســازمان مجاهدیــن انقــاب،
ملیمذهبیهــا و اعتمــاد ملــی و دیگــر احــزاب و گروههــای سیاســی
آمــد ،در انتظــارش نبــود.
دربــاره نکتــه اول پــس از ایــن گفتوگــو خواهیــم کــرد ،امــا
در مــورد دوم یکــی از عوامــل بقایــای جنبشهــا بــه خصــوص
جنبشهــای جدیــد اجتماعــی و عــدم ســرکوب و قطــع حیــات آن هــا
همیــن شــبکههای اجتماعــی درهــم تنیدهانــد البتــه کار ایــن شــبکهها
تنهــا تــداوم حیــات جنبــش و روابــط آن نیســت بلکــه چرخــش
اطالعــات و منابــع و معنــا کــه در نهایــت بــه شــکلگیری هویــت
جنبــش منجــر میشــود ،از دیگــر کارکردهاســت.
گاه برخــورداری جنبشهــای اجتماعــی و بــه خصــوص جنبــش
ســبز از شــبکه روابــط در فضــای مجــازی بــه اطالعرســانی در اینترنــت
تقلیــل داده میشــود ،درحالیکــه همــه کارکردهــای حضــور
گســترده جنبــش ســبز در فضــای مجــازی فراتــر از ایــن و شــامل و
کارکردهــای شــناختی ،ترویجــی ،هویتســازی ،شبکهســازی و
ســازماندهی اســت.

دربــاره کارکردهــای شــناختی و ترویجــی شــبکه روابــط در
فضــای مجــازی زیــاد صحبــت شــده اســت .ایــن شــبکه نقــش زیــادی
در شــناخت کاربــران فضــای مجــازی و حقیقــی از جنبــش و باورهــا و
اعتقــادات آن داشــته اســت.
آیــا واقعــا اگــر جنبــش ســبز چنیــن امکاناتــی را در اختیار نداشــت،
یــا اجــازه دهیــد ســوالم را تصحیــح کنــم ،اگــر تکنولــوژی در عصــر
مــا چنیــن امکاناتــی را در اختیــار جنبــش قــرر نــداده بــود ،ایــن
پروپاگانــدای  ۵ســاله مخالفــان جنبــش ذیــل ادبیــات «فتنــه» بــه ایــن
ســادگی نقــش بــرآب میشــد؟ مــا کــه امکانــی نداشــتیم ،مــا کــه صــدا
و ســیما بــا دههــا شــبکه را نداشــتیم ،مــا کــه هــزاران واعــظ و روحانــی
رســمی ،ســازمان تبلیغــات ،تریبونهــای نمــاز جمعــه و حجــم عظیــم
بودجــه تبلیغاتــی نداشــتیم ،پــس چگونــه بــا ایــن همــه هزینــه هنــوز
کمتریــن خدش ـهای متوجــه ماهیــت جنبــش و مشــارکتکنندگان در
آن نشــده اســت؟
پاســخ همــه ایــن ســواالت شــبکه روابــط و تعامــات غیررســمی
جنبــش بــود کــه بــا وجــود همــه محدودیتهــا و کارکــرد ضعیــف
رســانههای جنبــش ،بــار دفــاع از حقانیت و ســامت جنبــش را بر دوش
کشــیدند و اجــازه ندادنــد چهــره نــدا ،ســهراب و دیگر شــهدای جنبش
مخدوش شود.
کارکــرد دیگــر شــبکه روابــط ،کمــک بــه ایجــاد و تقویــت
هویــت جنبــش بــود .برخــی صاحبنظــران معتقدنــد شــبکه روابــط
بــه خصــوص در فضــای مجــازی هویــت جدیــد ایجــاد نمیکنــد
بلکــه آنهــا حافــظ و تقویتکننــده هویــت جنبشهــا هســتند .بــه
نظــرم ایــن نکتــه مهمــی اســت .هویــت جنبــش ســبز محصــول کنــش
جمعــی آن اســت .طــی ســالهای  ۱۳۸۸ -۱۳۸۹بــه تناســب رشــد و
تحــول جنبــش بــه تدریــج هویتــی شــکل گرفــت کــه بعــدا بــه کمــک
شــبکه روابــط و تعامــات رســمی حفــظ شــد ،تــداوم یافــت و تعمیــق
گردیــد.
هویــت رمــز مانــدگاری و تثبیــت جنبــش اســت کــه دربــاره
آن بحــث خواهیــم کــرد امــا در هرحــال شــبکه روابــط و تعامــات
رســمی اجــازه داد فرآینــد دموکراســی گفتگویــی درون جنبــش
شــکل بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب «مــا» ی جنبشــی را از «آن هــا»ی ضــد
جنبشــی متمایــز کنــد.
شــبکه روابــط از جهــت دامنــه ،وســعت و تنــوع ثابــت نیســت و
دائمــا بــه کمــک اینترنــت و روشهــای ارتباطــی متفــاوت بازتولیــد و
تکثیــر میشــود و چتــر جنبــش را بــزرگ و بزرگتــر میکنــد.
شــبکه تعامــات غیررســمی ،شــامل روابــط متقابــل ،پیوندهــای
درون ســازمانی ،باورهــا و هنجارهــای مشــترکی هســتند کــه بــرای
ایجــاد انســجام در درون جنبــش و جــذب فعــاالن و هــواداران اهمیــت
مییابنــد .ایجــاد همدلــی و حساســیت مشــترک و برقــراری بــا افــرادی
کــه تــا پیــش از ایــن بــه جنبــش نپیوســتهاند راهــی بــرای تــداوم
شبکهســازی اســت .ســازماندهی اعتراضــات را در ردیــف دیگــر
کارکردهــای شــبکه روابــط بایــد قــرار داد .جنبــش ســبز در ســالهای
 ۱۳۸۸ -۸۹تجربههــای زیــادی در ایــن زمینــه دارد.
تظاهــرات  ۲۸خــرداد  ۱۳۸۸از میــدان فردوســی تــا انقــاب
را بــه یــاد آوریــد .چــه کســی یــا چــه ســازمانی میتوانســت در
شــرایط ســخت امنیتــی آن زمــان آن همــه جمعیــت را ســازماندهی
و بــه تظاهــرات دعــوت کنــد .سهشــنبههای ســال  ۸۹را بــه خاطــر
آوریــد ،آنچــه بــه جنبــش ســبز امــکان میدهــد تــا هنــوز هــم ســبزها
یکدیگــر را هــم یابــی کننــد مگــر جــز شــبکه روابــط تعامــات غیــر
رسمی است.
مســئوالن سیاســی و امنیتــی بــا اشــاره بــه نقــش شــبکه روابــط
اجتماعــی بــه خصــوص در فضــای مجــازی مدعــی میشــوند غربیهــا
ایــن امــکان را در اختیــار ســبزها قــرار دادنــد تــا منافعشــان تامیــن
شــود .ایــن ادعاهــای ســخیف ناشــی از جهــل بــه تاثیــر شــبکههای
دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

15

اجتماعــی و تعامــات غیررســمی در تحــوالت سیاســی -اجتماعــی
دنیــای امــروز اســت .در آخریــن انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا
شــبکههای اجتماعــی نقــش غیرقابــل انــکاری داشــتند و دو رقیــب
انتخاباتــی ســرمایه زیــادی صــرف جلــب حمایــت آن هــا کردنــد.
بنابرایــن شــبکههای اجتماعــی شــکل نوینــی از ارتباطــات هســتند
و در عیــن حــال کــه همهگیــر میباشــند ،بــه صــورت انفــرادی تولیــد
و دریافــت میشــوند و تاثیــر میگذارنــد و بــه ابــرازی در خدمــت
جنبشهــای اجتماعــی قــرار مــی گیرنــد.
در همیــن جنبــش «وال اســتریت» کــه صــدا و ســیما دایــم آن
را پوشــش میدهــد شــبکه روابــط مجــازی نقــش و اهمیــت بســیار
داشــت .فعــاالن ایــن جنبــش در همــان مرحلــه اول بــا تشــکیل وب
ســایت «اشــغال» بــا کمــک یکدیگــر بــه عنــوان یــک قطــب مرکــزی
مشــترک از توئیتــر و فیــس بــوک در کنــار ایمیلهــا ،وبســایتها
و دیگــر ابــزار آنالیــن بــرای اعــام ،بحــث و تبــادل نظــر و برقــراری
ارتبــاط در تظاهــرات اســتفاده کردنــد ،پــارک «زاکوتــی» بــه عنــوان
یکــی از مراکــز مهــم تجم ـع تظاهرکننــدگان تبدیــل بــه یــک پایــگاه
فنــاوری اطالعــات شــد.
جاســتین ویــدز مســئول صفحــه توئیتــر جنبــش وال اســتریت در ایــن
زمینــه گفتــه :ایــن کار درســت شــبیه یــک عملیــات پارتیزانــی اســت.
مــا بــا اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی صــدای جنبــش را بــه تمــام
نقــاط جهــان انعــکاس میدهیــم.
یکــی از نمادهــای قــدرت شــبکه روابــط غیــر رســمی بــه خصــوص
در فضــای مجــازی «جنبــش زاپاتیســتا» در ایالــت جیاپــاس مکزیــک
اســت .ایــن جنبــش پــس از حملــه و اشــغال  ۷شــهر در ایالــت جیاپــاس
در ســال  ۱۹۹۴تحــت شــدیدترین حمــات نظامــی دولــت مکزیــک
قــرار گرفــت و ناچــار شــد بــا  ۱۴۵کشــته بــه جنــگل عقبنشــینی کنــد.
مطالبــات مهــم ایــن جنبــش عبــارت بودنــد از «خــود مختــاری
بــرای بومیــان جیاپــاس ،توجــه بــه حقــوق بومیهــا و حقــوق زنــان،
اعتــراض بــه اقتصــاد لیبــرال حاکــم بــر مکزیــک ،فراهــم کــردن
تســهیالت بــرای تامیــن مســکن ،بهداشــت ،آمــوزش ،اشــتغال ،و
زمیــن بــرای روســتاییان و برقــراری عدالــت ،آزادی ،دموکراســی
و مشــارکت در ســطح ملــی .جنبــش زاپاتیســتها پــس از ایــن
حملــه بالفاصلــه تجدیدنظرهــای مهمــی در ســازماندهی خــود کــرد
و بــا حفــظ ســازمان هرمــی ،شــبکه روابــط اجتماعــی گســتردهای
را در ســطح محلــی ،ملــی و بینالمللــی ایجــاد کــرد و از اینترنــت
و فضــای مجــازی بــرای انتقــال و اشــاعه دیدگاههایــش بهــره
فراوان برد.
همــه ایــن اقدامــات درحالــی بــود کــه مــردم فقیــر ایالــت جیاپــاس
از حداقــل امکانــات ارتباطــی از جملــه تلفــن برخــوردار بودنــد و فقــط
در شــهر مرکــز اینترنتــی وجــود داشــت .بــا ایــن وجــود «مارکــوس»
فرمانــده هوشــیار شورشــیان جمــع کثیــری از حامیــان جنبــش را بــرای
رســاندن صــدای جنبــش بــه اقصــی نقــاط کشــور فراخوانــد و در یــک
شــبکه اجتماعــی گســترده فعــال کــرد .تظاهــرات  ۷۵۰هــزار نفــری در
حمایــت از مطالبــات جنبــش
«زاپاتیســتا» و علیــه فشــار و ســرکوب دولــت مکزیکوســیتی یکــی
از دســتاوردها و کارکردهــای شــبکه روابطــی بــود کــه ایــن جنبــش از
آن برخــوردار شــده بــود .همیــن فشــارها کــه بــه واســطه شــبکههای
اجتماعــی در ســطوح مختلــف بــه دولــت مکزیــک وارد شــد موجــب
توقــف عملیــات و لغــو حکــم بازداشــت رهبــران و فعــاالن جنبــش شــد
و در پــی آن در تابســتان ســال  ۱۹۹۹و بــه دنبــال مذاکــرات مفصــل دو
طــرف ،دولــت وعــده داد حقــوق بومیهــا را رعایــت کنــد.
گاه برخــی بــا اشــاره بــه برجســته شــدن حضــور جنبشهــا در
فضــای مجــازی و متقابــا کاهــش حضــور آنهــا در فضــای حقیقــی،
نقــش و اهمیــت شــبکه روابــط اجتماعــی را تقلیــل میدهنــد .بایــد
توجــه داشــته باشــیم کــه دو فضــای مجــازی و حقیقــی هرگــز مســتقل
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از یکدیگــر نیســتند ،بلکــه هــردوی آنهــا از وجــود جنبــش اجتماعــی
حکایــت میکنــد و نمودهــای یــک واقعیــت بیرونــی یعنــی اعتــراض
و کنــش جمعــی هســتند.
البتــه در طــول ســالهای اخیــر عــدهای گمــان میکردنــد ،شــبکه
روابــط در فضــای مجــازی همــه چیــز اســت .در واقــع آن هــا تصــور
میکردنــد بــدون وجــود یــک پشــتوانه اجتماعــی و تجمیــع کنــش
و مطالبــه در فضــای حقیقــی ،میتــوان صرفــا بــه اتــکای اینترنــت
و حضــور در چنــد شــبکه اجتماعــی ،تحوالتــی را رقــم زد .مقالــه
«کلیــک ،کلیــک ،بنــگ ،بنــگ» ســعید حجاریــان را در نقــد گروهــی
از دوســتان کــه بــرای اعتــراض در فضــای مجــازی کمپینــی بــه راه
انداختــه و فراخــوان داده بودنــد ،بــه خاطــر داریــد
 .بــه نظــرم اســاس نظریــه آقــای حجاریــان درســت بــود .یعنــی
بــدون اتــکا بــه یــک نیــروی پشــتیبانی واقعــی اجتماعــی و حضــور در
فضــای حقیقــی و برخــورداری از طبقــه یــا اقشــار حامــی ،نمیتــوان
تنهــا بــا حضــور در فضــای مجــازی نســبت بــه اثرگــذاری بــر تحــوالت
اجتماعــی امیــد داشــت .جنبــش ســبز در فضــای حقیقــی شــبکه ای
از روابــط را حــول مطالبــات و هویــت خــود ســازمان و بــه مــوازات
آن ،ایــن شــبکه را در فضــای مجــازی گســترش داد .از ایــن رو هــر
کنــش جمعــی در فضــای مجــازی نمــود روشــنی در فضــای حقیقــی
دارد و متقابــا هــر تالشــی در فضــای حقیقــی ،آثــار مشــخصی در
فضای مجازی.
از ایــن گذشــته تفکیــک شــبکه روابــط اجتماعــی جنبــش در
دو فضــای حقیقــی و مجــازی نیــز ناممکــن اســت و پیونــدی جــدی
بیــن ایــن دو وجــود دارد .بــه عــاوه شــبکه روابــط در هــر دو بخــش
کارکردهــای متفاوتــی دارنــد و حــذف و نادیــده گرفتــن یکی یــا تقلیل
نقــش و اهمیــت هرکــدام نــه مطلــوب و نــه ممکــن اســت .گرچــه بــه
هرحــال همانطــور کــه پیــش از ایــن توضیــح دادم در مرحلــه تاســیس
و تولــد یــک جنبــش اصالــت بــا فضــای حقیقــی اســت ،امــا پــس از آن
و در مرحلــه تحکیــم هویــت جنبــش -بــه خصــوص در دنیــای امــروز-
حضــور در فضــای مجــازی حیاتــی و ضــروری اســت .در همیــن
انتخابــات ریاســت جمهــوری میتــوان هــر دو کارکــرد جنبــش را
مالحظه کرد.
از یــک ســو پــس از یــک دوره گفتگــو ،مباحثــه و طــرح نظــرات
در فضــای مجــازی ،در نهایــت گرایــش بــه حمایــت از روحانــی در
کمتــر از دو هفتــه آخــر در میــان شــبکههای اجتماعــی ســبز -بــه
خصــوص پــس از تحــرکات آقــای خاتمــی -تقویــت شــد و در نهایــت
امکانــات ارتباطــی در ایــن شــبکههای اجتماعــی ،موجــب بســیج
اجتماعــی بــرای کنــش جمعــی در روز انتخابــات شــد کــه نهایتــا بــه
شــکل غیرمنتظــرهای آرای روحانــی را بــا همــه امــا و اگرهــا پیرامــون
او و تیــماش افزایــش داد.
شــبکه غیــر رســمی روابــط و تعامــات اجتماعــی یکــی از اجــزای
انــکار ناپذیــر پدیــدهای اســت کــه از ســال  ۱۳۸۸متولــد شــد و اکنــون
نیــز بــه عنــوان ســرمایه و نقطــه قــوت جنبــش بقــا و حیــات آن را
تضمین میکند.
-۴جنبش سبز و مساله هویت
بــا عــرض ســام و بــه یــاری حــق ،در ادامــه بحــث مســاله هویــت
در حنبــش ســبز را آغــاز میکنیــم .بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع و
همچنیــن بحثهــای جــدی کــه در مــورد آن مطــرح شــده ،شــاید در
ایــن بــاره کمــی بیشــتر تمرکــز کنیــم.
«دیانــی» یکــی از نظریهپــردازان معاصــر کــه پژوهشهــای مهمــی
دربــاره جنبشهــای اجتماعــی داشــته ،ایــن جنبشهــا را بــه مثابــه
شــبکه ای از روابــط غیررســمی بیــن افــراد و ســازمانهای گوناگــون
میدانــد کــه از هویــت جمعــی مشــخصی برخوردارنــد و منابــع را
در ارتبــاط بــا مســائل مــورد مناقشــه بســیج میکننــد .همینطــور

کــه مالحظــه میکنیــد وی در ایــن تعریــف ،هویــت را یکــی از
مولفههــای اصلــی جنبشهــا قلمــداد کــرده اســت.
قبــا نیــز گفتهایــم کــه یکــی از چهــار فصــل مشــترک
تعاریــف دربــاره جنبشهــای اجتماعــی «اعتقــادات مشــترک و
همبستگی است».
واژگان ،ایدههــا و حتــی اعمــال و نمادهایــی کــه در فرآینــد
پدیدآیــی و تحــول جنبــش بــه تدریــج مطــرح میشــوند ،درنهایــت
هویــت جنبــش را شــکل میدهنــد« .بلومــر» یکــی دیگــر از
صاحبنظــران جنبــش اجتماعــی نیــز جنبــش اجتماعــی را پویشــی
میدانــد کــه برپایــه یــک عقیــده بــه بازتعریــف کنــش اجتماعــی
میپــردازد .بلومــر در تعریــف خــود عقیــده
( )Ideaرا جــای هویــت ( )Identityنشــانده ،و مــا بــا بررســی آرای
او متوجــه میشــویم کــه مفهــوم مــورد نظــرش از عقیــده همــان
هویــت اســت ،گرچــه عقیــده ،مفهومــی موس ـعتر از هویــت اســت و
میتوانــد ایدئولــوژی را نیــز شــامل شــود.
در تعریفــی دیگــر از جنبــش اجتماعــی گفتــه شــده« :بســیج
جنبــش اجتماعــی بــه معنــای فرآینــدی اســت کــه در جریــان آن،
یــک جمــع و گــروه اخالقــی بــه نمایندگــی از منافــع و آرمانهــای
جمعــی خــود سیاســی میشــوند .در ایــن تعریــف آرمانهــای جمعــی
عنــوان اعتقــادات مشــترک جنبــش شــده اســت.
مــا در جلســات بعــدی و در تفکیــک جنبشهــای قدیــم یــا
کالســیک و جنبشهــای جدیــد نشــان خواهیــم داد یکــی از تمایــزات
جــدی ایــن دو نــوع جنبــش بــا مفهــوم اعتقــادات مشــترک و قبــض
و بســط آن ارتبــاط دارد و بــه همیــن لحــاظ در جنبشهــای قدیــم از
واژه «ایدئولــوژی» بــرای تبییــن و توضیــح اعتقــادات مشــترک اســتفاده
میشــد ،امــا امــروز در جنبشهــای جدیــد واژه «هویــت» را بــه کار
میبرنــد.
شــناخت تفــاوت «ایدئولــوژی» و «هویــت» بــرای شــناخت جنبــش
ســبز اهمیــت جــدی دارد و کلیــد پاســخ بــه بســیاری از ابهامــات و
ســواالت دربــاره ماهیــت جنبــش و توضیــح و تبییــن روابــط درون
آن اســت .لــذا اگرچــه بنــا داشــتم ایــن بحــث را موکــول بــه جلســات
آینــده و ذیــل جنبشهــای جدیــد مطــرح کنــم امــا ظاهــرا ناچاریــم
همیــن جــا توضیحاتــی در ایــن زمینــه ارائــه دهیــم.
جنبــش ســبز بنابــر برخــی خصایــص و ویژگیهایــی کــه دارد
یــک جنبــش قدیــم یــا کالســیک نیســت بلکــه جنبــش اجتماعــی
جدیــد محســوب میشــود .یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن ادعــا
برخــورداری جنبــش از هویــت اســت و نــه ایدئولــوژی.
در منشــور جنبــش ســبز ذیــل عناوینــی همچــون گنجینــه ایرانــی
اســامی ،حــق حاکمیــت مــردم ،احتــرام بــه کرامــت انســانها و پرهیــز
از خشــونت ،عدالــت ،آزادی و برابــری تــاش شــده تــا ایــن هویــت
بــر مبنــای گرایشــات درون جنبــش تعریــف و تببیــن گــردد .برخــی از
مهمتریــن رئــوس مــورد اشــاره در ایــن زمینــه عبارتانــد از:
 پذیرش تکثر درون جنبش تحکیــم پیونــد میــراث دینــی و ملــی و تاکیــد بــر تقویــتارزشهــای واالی فرهنــگ ایرانــی
 نفی تبعیضات قومی ،جنسیتی ،طبقاتی و مذهبی نفی اجبار مردم به پایبندی به مرام و مسلک خاص تاکیــد بــر فعالیــت احــزاب ،رســانههای مســتقل ،دسترســیآزادانــه بــه اطالعــات و آزادی زندانیــان سیاســی
 تاکیــد بــر پرهیــز از خشــونت ،فعالیــت مســالمت آمیــز وتوســل بــه راههــای غیــر خشــونت آمیــز
 نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی احتــرام بــه حــق حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش واجــرای بــدون تنــازل قانــون اساســی
 -تاکیــد بــر صیانــت از آرای مــردم تــا زمــان اســتقرار نظــام

انتخاباتــی آزاد ،رقابتــی ،منصفانــه و نفــی نظــارت اســتصوابی
 نفی هر اقدام برخالف منافع ملی و ناقض اصل استقالل دفــاع از کرامــت انســان و حقــوق بنیادیــن بشــر فــارغ ازمذهــب ،جنســیت ،قومیــت و موقعیــت اجتماعــی
ایــن هــا فقــط فهرســت کوتاهــی از ســرفصلهایی اســت کــه در
منشــور جنبــش ســبز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .مطالعــه کامــل
منشــور میتوانــد همــه مــا را بیشــتر بــا هویــت جنبــش ســبز آشــنا
کنــد .بــه گفتــ ه یکــی از صاحبنظــران «مفهــوم ایدئولــوژی دقیقــا
در شــرایط ایدئولوژیــک پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد ».مقصــود ایــن
محقــق (تــری ایگلتــون) از شــرایط ایدئولوژیــک انقــاب فرانســه
اســت ،انقالبــی کــه بــا تــاش بــرای تحقــق آزادی ،برابــری و بــرادری
برپــا شــد.
«دوتراســی» کــه اولیــن بــار واژه ایدئولــوژی در نوشــتههای او
بــه کار رفتــه و خــود پــس از انقــاب فرانســه و در دوران وحشــت
بــه زنــدان افتــاد ،تصــورش از ایدئولــوژی در حــوزه سیاســت و
جامعــه کامــا شــبیه علــم در حــوزه علــوم دقیقــه بــود .یعنــی اگــر
نیوتــن قانــون جاذبــه را کشــف کــرد ،مــا نیــز میتوانیــم قوانیــن
حاکــم بــر ذهــن و رفتــار انســانها و جامعــه را بیابیــم و بــر آن
عنــوان «ایدئولــوژی» قــرار دهیــم .بعدهــا ناپلئــون بــرای رد افــکار
آزادیخواهانــه و جمهوریخواهانــه بــه مخالفــان خــود برچســب
ایدئولــوگ زد .بنابرایــن ایدئولــوژی واجــد دو مفهــوم متضــاد شــد،
علــم عقایــد و عقایــد کاذب و مخــل.
امــا مارکــس و انگلــس مفهــوم ایدئولــوژی را دگرگــون کردنــد.
ایــن مفهــوم تــا پایــان قــرن بیســتم هنــوز هــم مفهــوم غالــب ایدئولوژی
اســت .از دیــدگاه آن هــا ایدئولــوژی محصــول شــرایط تاریخــی و بــه
خصــوص روابــط کار و ســرمایه در هــر عصــر و زمانــی و تبیینکننــده
منافــع طبقاتــی اســت .در واقــع چنیــن منافعــی یــک رشــته عقیــده و
ایدئولــوژی بنــا مینهــد .چنــدی بعــد ایــن مفهــوم ایدئولــوژی مــورد
نقــد قــرار گرفــت ،چنــان کــه «بــل» یکــی از منتقــدان ایدئولــوژی
گفــت « :ایدئولــوژی عنوانــی اســت کــه از آن تقریبــا هــر مکتــب
فکــری کــه فــرد میــل دارد بــه آن معتقــد باشــد ،مــراد میشــود ».همیــن
صاحبنظــر بعدهــا نوشــت« :تعهــد بــه ایدئولــوژی یعنــی آرمــان یــا
ارضــای احساســات عمیــق معنــوی ،لزومــا بازتــاب منافــع در قالــب
عقایــد نیســت».
در تمامــی ایــن فرآینــد و در میــان شــکاف عمیــق بیــن حامیــان
و مخالفــان ایدئولــوژی ،بــه هرحــال مفهــوم ایدئولــوژی از زاویــه
معرفتشناســی عبــارت بــود از علــم بــه حقیقــت .بــه ایــن ترتیــب
همانطــور کــه گروهــی مدعیانــد حقیقــت در دســتان آن هاســت
چــون بــه ایدئولــوژی مســلحاند ،مخالفــان آن هــا نیــز تصــور
میکننــد حقیقــت را کشــف کردهانــد ،ایدئولــوژی دارنــد ،بنابرایــن
بــه قــول «وینســنت» «مــا گرفتــار ایدئولــوژی هســتیم .امــا از دســت
ایدئولــوژی عــذاب بیحــد نمیکشــیم».
تمامــی ایدئولوژیهــا اعــم از مارکسیســم ،لیبرالیســم ،سوسیالیســم،
فمینیســم ،فاشیســم ،ناسیونالیســم و … مدعیانــد کــه برپایــه حقیقــت
بنــا شــدهاند.
برخــی مثــل «آلتوســر» تــاش کردنــد تــا بــا جدایــی مفهــوم «علــم»
از «ایدئولــوژی» ایــن تناقــض را حــل کنــد ،برخــی دیگــر نیــز بــرای
گریــز ،مســاله نســبی بــودن ایدئولوژیهــا را مطــرح کردنــد .بــه
هرحــال ایدئولــوژی زاییــده نیــاز انســانها بــرای معنــا بخشــیدن بــه
جهــان پیرامونشــان اســت ،امــا اگــر ایــن ایدئولــوژی نســبی ،قابــل
بازبینــی و اصــاح ،زمانمنــد و مکانمنــد یعنــی نیازمنــد بازیابــی در
زمــان و مــکان بــوده و مدعــی نباشــد شــاه کلیــد بــاز کــردن همــه
قفلهــای جامعــه بشــری در همــه عرصههــای علمــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت ،مــا را بــه مفهــوم هویــت
نزدیــک میکنــد .گــذار نقــش اعتقــادات از جنبشهــای قدیــم بــه
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جدیــد تحــت تاثیــر تحــول مــورد اشــاره بــود کــه بــه تدریــج مفهــوم
«ایدئولــوژی» در جنبشهــای قدیــم را کمرنــگ و مفهــوم «هویــت» در
جنبشهــای جدیــد را جایگزیــن آن کــرد ،زیــرا اساســا ایدئولــوژی بــا
خصایصــی کــه بــه آن اشــاره شــد ،دیگــر ایدئولــوژی نبــود.
تمامــی آنچــه گفتــم هرگــز بــه معنــای صحــه گذاشــتن و تاییــد
نظریاتــی مثــل «پایــان ایدئولــوژی» فوکویامــا کــه در نهایــت بازگشــت
و ارتجــاع بــه دنیــای مطلقانگارانــه ایدئولوژیــک قــرن  ۱۹و نیمــه اول
قــرن بیســتم بــود ،نیســت؛ کــه چنــدان هــم بــه بحــث اصلــی مــا یعنــی
«اعتقــادات مشــترک» یــا «هویــت» بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای
مشــترک در تعریــف جنبشهــا مربــوط نمیشــود.
بحــث را در جلســه آینــده بــا بررســی مفهــوم هویــت دنبــال میکنــم
و تــا حــدی بــه واکاوی هویــت جنبــش ســبز میپــردازم.
 -۵هویت ،راز بقای جنبشها
بــا ســام خدمــت دوســتان گرامــی ،در جلســه قبــل و در ادامــه بحــث
دربــاره مولفههــای مهــم جنبشهــای اجتماعــی بــه مولفــه دوم یعنــی
«اعتقــادات مشــترک در جنبشهــا» پرداختیــم و توضیــح دادیــم کــه در
جنبشهــای قدیــم از ایــن اعتقــادات مشــترک بــا نــام ایدئولــوژی یــاد
میشــد .ســپس ویژگیهــای ایدئولــوژی و فرآینــد تحــول مفهومــی آن
بــه اختصــار مــورد بحــث قــرار داده شــد.
نکتــه حائــز اهمیــت آن بــود کــه بــا نســبی شــدن ،مکانمنــد و
زمانمنــد شــدن و برخــی مشــخصههای دیگــر بــرای ایدئولــوژی ،واژه
هویــت بــرای بیــان اعتقــادات مشــترک جنبشهــا واژه مناســبتری
بــود و اساســا جنبشهــای جدیــد کــه جنبــش ســبز را نیــز از ایــن ســنخ
میدانیــم ،مدعــی داشــتن هویــت بــود و نــه ایدئولــوژی.
هویــت نوعــی ابــراز وجــود اســت .بــر ســر در معبــد دلفــی نوشــته
شــده «خــودت را بشــناس» و ایــن بــه آن معناســت کــه هویــت یعنــی
پرســش از چیســتی و کیســتی ،همــواره اهمیــت داشــته اســت .بــه
اعتقــاد کاســتلز «هویــت چونــان فرآینــد ســاخته شــدن معنــا بــر پایــه
یــک ویژگــی فرهنگــی یــا گروهــی از ویژگیهــای فرهنگــی اســت»
همانطــور کــه در تعریــف کاســتلز مشــاهده میشــود اوال هویــت یــک
مفهــوم ایســتا و ثابــت -برخــاف ایدئولــوژی -نیســت .هویــت مفهومــی
فرآینــدی اســت یعنــی بــه گذشــته ،حــال و آینــده تعلــق دارد و از هر ســه
تاثیــر میپذیــرد.
بــه ســخن دیگــر هویــت ذاتــی نیســت ،ســازهای اســت؛ یعنــی اوال از
جنــس معناســت و بــا نیازهــا و انتظــارات مرتبــط اســت ،ثانیــا متضمــن
موقعیتهــا و منابــع تولید آن اســت .ثالثا با محیــط پیوند وثیق دارد و امری
ذهنی -عینی است.
کاســتلز در تعریــف خــود بعــد فرهنگــی هویــت را برجســته کــرده
و البتــه ایــن بــه معنــای نفــی انــواع هویتهــا مثــل هویــت سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و حتــی انتســابی نیســت .همــه مــا بــه دلیــل ســن،
اصــل و نســب ،ملیــت و قومیــت هویتی انتســابی داریــم .یعنــی در انتخاب
آن دخیــل نبودهایــم امــا بــا انتخــاب ســبک زندگــی ،مذهــب یــا دیــن
هویــت فرهنگــی خــود را انتخــاب کردهایــم .هــم چنیــن بــا پیوســتن بــه
جنــاح ،حــزب ،آرمــان یــا گرایــش خــاص سیاســی بــرای خــود ،هویــت
سیاســی کســب کردهایــم .روســتایی یــا شــهری بــودن ،ایرانــی یــا دو
ملیتــی بــودن ،اصفهانــی یــا تهرانــی بــودن ،آســیایی یــا اروپایــی بــودن،
هویــت ارضــی مــا را شــکل میدهــد .مــا بــا انتخــاب شــغل ،حرفــه،
تخصــص و خاســتگاه و طبقــه اجتماعــی هویــت اقتصادیمــان را رقــم
زدهایــم و باالخــره بــا انتخــاب تیــم ،عضویــت در فــان نهــاد یــا موسســه
اجتماعــی ،دوســتان خــاص یــا فــان گــروه تفریحــی و ســرگرمی هویــت
اجتماعیمــان را رقـم زدهایــم .بنابرایــن هویــت مــا ابعــاد و دامنــه وســیعی
دارد کــه بخشــی از آن جبــری و بخــش بزرگتــر و موثرتــری ،اختیــاری
اســت .شــاید بــه همیــن دلیــل یکــی از نظریهپــردازان (هوالنــد) در زمینــه
هویــت گفتــه« :هویــت مــا معانــی کلیــدی هســتند کــه ذهنیــت افــراد
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را تشــکیل میدهنــد و مــردم بــه واســطه آنهــا نســبت بــه رویدادهــا و
تحــوالت محیــط زندگــی خــود حســاس میشــوند».
هویــت سرشــار از معناســت و معنــا محصــول ســیر از نیازهــا بــه
انتظــارات اســت .بــه قــول «وبــر» در بطــن هــر عمــل معنایــی را میتــوان
جســتجو کــرد .نقــش ایــن معنــا هــم در تعییــن چیســتی فــرد و هــم
جنبــش بســیار حائــز اهمیــت اســت.
حتمــا جملــه معــروف «ویکتــور فرانــکل» روانشــناس معــروف را کــه
فکــر میکنــم او هــم بــه نقــل از نیچــه گفتــه ،شــنیدهاید« .هــر کــس
در زندگــی چرایــی دارد؛ بــا هــر چگونــهای خواهــد ســاخت» .ایــن
چرایــی متاثــر از هویــت اســت .در واقــع مــا پاس ـخمان را بــه چرایــی ،از
هویتمــان اخــذ میکنیــم .جنبشهــا نیــز چنیــن هســتند .اگــر جنبــش
ســبز ابتــدا بــا مطالبــه «ســامت انتخابــات» و بــا شــعار «رای مــن کــو؟!»
برآمــد ،ایــن خواســت و شــعار بعدهــا در هویــت جنبــش نقــش مهــم و
بــارزی داشــت.
هویــت جنبــش ســبز از همــان خــرداد  ۸۸متولــد شــد و هــر روز عمیق
و عمیقتــر ،فراگیــر و فراگیرتــر شــد و حــاال وقتــی مــا بــرای تعریــف
جایــگاه و مواضــع سیاســی افــراد بالفاصلــه میپرســیم ســبز اســت یــا نــه؟
معنــای آن ایــن اســت کــه گنجینـهای از معنــا بــا ســبز بــودن «مــا»ی ســبز
در مقابــل ســبز نبــودن «آنهــای» غیــر یــا ضــد ســبز در ذهــن خــود انباشــت
میکنیــم.
بــه قــول گیدنــز «هویــت چیــزی نیســت کــه در نتیجــه تــداوم کنــش
اجتماعــی فــرد بــه او تفویــض شــده باشــد ،بلکــه فــرد آن را بهطــور
مــداوم و روزمــره ایجــاد میکنــد و در فعالیتهــای بازیابــی خویــش
مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار مــی دهــد».
اجــازه دهیــد همیــن جــا بــه نکتــه بســیار بســیار مهمــی اشــاره کنــم و
آن اینکــه پــس از کســب هویــت توســط یــک جنبــش فقــط ایــن حامیــان
و فعــاالن آن نیســتند کــه آن هویــت را در ذهــن خــود بازیابــی میکننــد،
حتــی دشــمنان و مخالفــان ،ســرکوبکنندگان و رقبــای جنبــش نیــز
بخواهنــد یــا نخواهنــد بــر ایــن هویــت صحــه میگذارنــد.
اگــر بازجــو از شــما بپرســد :آیــا شــما فتنهگــر هســتید؟ او فقــط لفــظ
را تغییــر داده ،امــا بالفاصلــه تاییــد کــرده هویتــی وجــود دارد که بــرای او
هــم شــناخته شــده اســت .وقتــی جنبشــی از هویــت برخــوردار شــود ،آن
جنبــش حضــور و حیــات خــود را بــه موافــق و مخالــف تحمیــل میکنــد
و هیــچ کــس نمیتوانــد آن جنبــش را نادیــده بگیــرد یــا انــکار کنــد.
میتــوان از آن ارزیابــی مثبــت یــا منفــی داشــته باشــد امــا نمیتوانــد
بگویــد کــه وجــود خارجــی نــدارد ،زاییــده ذهــن دیگــران اســت یــا
روزی بــوده ،امــروز نابــوده شــده و ســرکوب شــده اســت.
چنــد مــاه قبــل از بازداشــتم در ســال  ۱۳۹۰در فصلنامــه مطالعــات
مدیریــت نیــروی انتظامــی کــه فکــر میکنــم در دانشــگاه نیــروی
انتظامــی منتشــر میشــود ،مقالـهای را از یــک مطالعــه دربــاره نظــرات ۷۲
نفــر از فرماندهــان نیــروی انتظامــی کــه بــه دلیــل ســمت و اقتضــای شــغلی
بــه گفتــه نویســنده مقالــه ،بــا جنبشهــای اجتماعــی در ایــران ســر و کار
داشــتند ،خوانــدم کــه بــه شــدت نکتــه مــورد اشــاره را تاییــد میکــرد.
اگرچــه نویســنده بــه دلیــل محدودیتهایــی کــه همهمــان میشناســیم
اشــاره بــه جنبــش ســبز نداشــت امــا فکــر میکنــم همــه توافــق داریــم
کــه در ســال  ۸۹جنبــش اجتماعــی مفهومــی جــز جنبــش ســبز نداشــت،
بنابرایــن همــه ایــن  ۷۲فرمانــده کــه از کالنتریهــای مناطــق مختلــف
تهــران انتخــاب شــده بودنــد ،آنچــه در وهلــه اول در ذهنشــان از جنبــش
اجتماعــی تداعــی میشــد ،جنبــش ســبز بــود و لــذا پژوهــش مــورد
اشــاره را میتــوان ارزیابــی آنهــا از جنبــش ســبز قلمــداد کــرد .بــه لحــاظ
اهمیــت ایــن پژوهــش ناچــارم بــه تفصیــل نتایــج آن را توضیــح دهــم تــا
بــه عمــق نقــش ،نفــوذ و اهمیــت هویــت در جنبشهــا پــی ببریــم.
در پژوهشــی کــه انجــام شــده بــود ،نظــر فرماندهــان نیــروی انتظامــی
دربــاره وضعیــت چهــار مولفــه فرهنگــی شــدن ،ارزشــی و هنجــاری
شــدن ،اقنــاع ســازانه بــودن و خشــونتگریزی در جنبشهایــی کــه

در زمــان پژوهــش ( )۱۳۸۸-۸۹بــا آن روبــهرو بودهانــد و وظیفــه
ســرکوباش را بــر عهــده داشــتهاند ،ســوال شــده اســت.
در مــورد مولفــه اول (فرهنگــی شــدن) فرضیــه محقــق عبــارت بــود
از اینکــه «رویکــرد جدیــد جنبشهــای اجتماعــی در ایــران بــا گرایــش
بــه فرهنگــی شــدن رابطــه معنــادار دارد ».نویســنده نتیجــه گرفتــه کــه از
دیــدگاه فرماندهــان نیــروی انتظامــی بــه احتمــال بیــش از  ۹۵درصــد ایــن
فرضیــه صحــت دارد.
فرضیــه دوم ،ایــن بــوده کــه «رویکــرد جدیــد جنبشهــای اجتماعــی
در ایــران بــا گرایــش بــه هنجــاری و ارزشــی شــدن رابطــه معنــادار دارد»
نظــرات فرماندهــان نیــروی انتظامــی در تهــران ایــن فرضیــه را تاییــد
کــرده ،یعنــی نتیجــه گرفتــه شــده کــه بــه احتمــال  ۹۵درصــد آرمانهــا،
ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی منبــع کنــش جنبشهــای اجتماعــی
بودهانــد.
دربــاره فرضیــه ســوم یعنــی «اقناعســازی کــه از کارکردهــای
جنبشهــای اجتماعــی جدیــد اســت و اتفاقــا آن هــم تاییــد شــده پــس
از ایــن بیشــتر گفتوگــو خواهیــم کــرد.
امــا آزمــون فرضیــه چهــارم و نتایــج حاصــل از آن بســیار غیــر منتظــره
و نفسگیــر اســت ،بــاز هــم یــادآوری میکنــم کــه ایــن پژوهــش ،نظــر
فرماندهــان نیــروی انتظامــی در تهــران را مــورد کاوش قــرار داده و بــر
اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــه میدانــی نتیجــه گرفتــه :بــه احتمــال بیــش
از  ۹۵درصــد رویکــرد جنبشهــای اجتماعــی ایــران بــا گرایــش بــه
خشــونتگریزی رابطــه معنــادار داشــته اســت.
بــه نظــر نویســنده مقالــه «جنبشهــای اجتماعــی بــه مثابــه قــدرت
نــرم» جنبشهــای اجتماعــی در ســالهای اخیــر ( )۱۳۸۸-۱۳۸۹در بیــان
اعتــراض و مبــارزه عمدتــا از ابزارهایــی ماننــد گفتوگــو ،ارتبــاط و
تعامــل اســتفاده کردهانــد.
بــاز هــم برگردیــم بــه برخــی مولفــه هــای هویــت جنبــش ســبز کــه
پیــش از ایــن و بــه نقــل از منشــور جنبــش مــورد بحــث قــرار دادیــم.
همانطــور کــه مالحظــه میکنیــد حتــی از دیــدگاه مســئوالن ســرکوب
جنبــش و در شــرایطی کــه مواجهــه و رویارویــی جنبــش – ضــد جنبــش
در میــدان در نقطــه اوج قــرار داشــته ،هویــت جنبــش تــا آن جــا تعمیــق
یافتــه کــه توانســته بــر اندیشــه و ذهــن نیــروی ســرکوب نیــز نفــوذ کنــد و
در حالــی کــه دســتگاههای تبلیغاتــی سراســری تــاش میکردهانــد بــا
نســبت دادن اتهامــات نــاروا بــه جنب ـش آن را در حــد پــروژهی توطئــه
دشــمن و بیگانــه معرفــی کننــد ،هویــت جنبــش نــه تنهــا در دل و عقــل
و رفتــار میلیونهــا مشــارکتکنندهاش بلکــه در قضــاوت حامیــان وضــع
موجــود نیــز رخنــه کــرده اســت.
همانطــور کــه قبــا توضیــح دادم ،نــام محقــق ایــن پژوهــش را
بــه خاطــر نــدارم امــا مقالــه را در فصلنامــه مطالعــات مدیریــت نیــروی
انتظامــی در پاییــز ســال  ۸۹میتوانیــد بیابیــد .بــه دوســتانی کــه بــه زودی
آزاد میشــوند توصیــه میکنــم ایــن مقالــه را حتمــا مطالعــه کننــد .بــه
هرحــال مطالعــه میدانــی دربــاره جنبشهــا دشــوار و یــا حتــی غیرممکــن
اســت و ایــن یکــی از معــدود مطالعاتــی اســت کــه منتشــر شــده اســت.
بحــث مــا دربــاره هویــت جنبــش هنــوز در آغــاز راه اســت و
امیــدوارم در جلســه آینــده آن را ادامــه دهیــم.
 -۶جنبشی سرشار از مضامین انسانی ،ملی و دینی
بــا عــرض ســام خدمــت دوســتان ،بحــث خودمــان را دربــاره تعریف
و مولفههــای جنبــش و بــا تمرکــز بــر مولفــه هویــت ادامــه میدهیــم.
در جلســه قبــل برخــی حاضــران ســوال میکردنــد آیــا هویــت جنبــش
ســبز مثــل خــود جنبــش ،جدیــد اســت؟ بــه ایــن معنــا کــه بــا پدیدآیــی
جنبــش آن هــم حــادث شــده یــا قدیــم اســت بــه ایــن معنــا کــه در پیونــد
و تــداوم هویتهــای گذشــته قــرار دارد ،اگــر چــه تکمیــل ،اصــاح و
بازســازی شــده باشــد؟
پاســخ ایــن اســت کــه اوال جنبشهــا در ســطح جامعــه و حتــی در

ســطح بینالملــل بــا یکدیگــر پیونــد و حتــی همافزایــی دارنــد .بنابرایــن
جنبــش ســبز را نمیتــوان از کل جنبشهــای دموکراســیخواهانه،
تغییرخواهانــه ،قانونگراییخواهانــه و مشــروطهطلبانه پیــش از آن
منفــک و مســتقل کــرد .اگرچــه بالفاصلــه تاکیــد میکنــم کــه ایــن
جنبــش ویژگیهایــی دارد کــه آن را از جنبشهــای پیشــین متمایــز
میکنــد و بــه همیــن دلیــل نیــز در منشــور جنبــش ســبز آمــده اســت کــه:
«جنبــش ســبز برآمــده از مــردم و مولــود یــک نهضــت ملــی اســت.
حرکتــی در تــداوم جنبــش مــردم ایــران بــرای دســتیابی بــه آزادی،
عدالــت اجتماعــی و تحقــق حاکمیــت ملــی کــه پیــش از ایــن در
برهههایــی چــون انقــاب مشــروطیت ،جنبــش ملــی شــدن نفــت و
انقــاب اســامی خــود را جلوهگــر ســاخته اســت».
دوم آنکــه هویــت جنبشهــا هــم در پیونــد بــا فرآینــد شــکلگیری
اندیشــهها ،باورهــا و ارزشهــا در ادوار گذشــته اســت .در واقــع
تبــار جنبــش و گفتمــان آن محصــول یــک فرآینــد تحــول اندیشــه و
تفکــر دربــاره دموکراســی و عدالــت پیــش از آن اســت کــه البتــه بــا
تولــد ایــن اندیشــه بــار دیگــر بازبینــی و در قالــب و ســامان جدیــد و بــا
دریافتهــای بــه روز شــده و البتــه در برخــی مــوارد متفــاوت شــکل
گرفتــه اســت .بنابرایــن در عیــن پیوســتگی بــا گذشــته از شــاخصهها و
ویژگیهــای متمایــزی نیــز برخــوردار اســت.
اجــازه دهیــد بــا ایــن توضیــح بــه ادامــه بحــث در بــاره هویــت
جنبشهــا برگردیــم .هویــت مبتنــی بــر خاطــره جمعــی اســت ،از ایــن
رو افــراد آن را در گذشــته تشــخیص میدهنــد و تفســیر میکننــد ،بــه
ســخن دیگــر هویــت در بســتری از روایــت شــکل میگیــرد .گفتهانــد
روایــت کل قابــل فهمــی اســت کــه بــر توالــی و رشــته رویدادهــای هــر
داســتان حاکــم اســت .درواقــع روایــت از زنجیــره حوادثی تشــکیل شــده
کــه پیرامــون «موضــوع» یــا پدیــده شــکل میگیرنــد .جنبشهــا آغــازی
دارنــد و پــس از آن زنجیــرهای از حــوادث ،رویدادهــا و اتفاقــات تلــخ
و شــیرین کــه در بازخوانــی تاریخــی آن جنبــش میتــوان بــه آن اشــاره
کــرد.
عناصر سازنده روایت عبارتاند از:
اول -برخــورداری از یــک نقطــه آغــاز برجســته ،ارزشــمند و قابــل
دفــاع کــه هدفــی را تعییــن میکنــد .مــا بــه محــض آنکــه از انتخابــات ۸۸
بحــث میکنیــم بــه یــک آغــاز میاندیشــیم .بــرای همــه مــا خــرداد ۸۸
ســرآغاز دوره جدیــدی در زندگــی سیاســی-اجتماعیمان اســت .حتــی
بــرای آقایــان موســوی ،کروبــی و خانــم رهنــورد و بســیاری چهرههــای
دیگــر کــه در آن روزهــا هــم شــاهد و ناظــر و هــم مشــارکتکننده
و موثــر در حــوادث بودنــد ،پــس از انتخابــات  ۸۸چیــزی متولــد شــد
کــه بــرای همهشــان ارزشــمند اســت .امــا ایــن شــروع تنهــا بــرای
عالقهمنــدان و حامیــان جنبــش اهمیــت نــدارد بلکــه حتــی مخالفــان
جنبــش نیــز بــا وجــود معارضــه و مقابلــه بــا جنبــش ،نمیتواننــد اهمیــت
خــرداد  ۸۸و انتخابــات  ۸۸را کتمــان کننــد .در همیــن ماجراهــای رای
اعتمــاد بــه دولــت روحانــی هــم ببینیــد ،یکــی از معیارهــا و مالکهــای
مهــم نقــش ،جایــگاه و موضــع وزرا نســبت بــه انتخابــات  ۸۸اســت.
بنابرایــن در جنبــش ســبز مــا بــا یــک حادثــه آغازیــن روب ـهرو هســتیم
کــه بــدون اشــاره بــه آن نمیتوانیــم جنبــش را روایــت کنیــم.
ویژگــی دوم روایــت ،رویدادهــای منتجــی اســت کــه بــه هــم مرتبـط
انــد .رویدادهــا و حوادثــی کــه بــه حســاب آورده میشــوند ،از ارزش
ویــژه برخوردارنــد و نوعــی پیونــد و تسلســل میــان آنهــا برقــرار اســت و
در هــر نوبــت روایــت نقطــه پایانــی دارنــد.
حتمــا همــه مــا اگــر قــرار باشــد وقایــع از ســال  ۱۳۸۸را بــه ایــن
ســو مــرور کنیــم ،ایــن حــوادث را بــه خاطــر میآوریــم ۲۴ :خــرداد:
بازداشــت گســترده بیشــتر از  ۱۰۰نفــر از فعــاالن سیاســی ،اجتماعــی
و مطبوعاتــی  ۲۵خــرداد :برگــزاری تظاهــرات از انقــاب تــا آزادی
بــا حضــور آقایــان موســوی و کروبــی و تیرانــدازی بســیج بــه ســوی
تظاهرکننــدگان و و شــهادت  ۸نفــر  ۲۶خــرداد :تظاهــرات از میــدان
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ولیعصــر تــا میــدان ونــک و از میــدان انقــاب تــا میــدان آزادی ۲۷
خــرداد :توقــف انتشــار روزنامههــای آفتــاب یــزد ،حیــات نــو ،خبــر و
تظاهــرات از میــدان هفــت تیــر تــا میــدان ولیعصــر و میــدان انقــاب
۲۸خــرداد :تجمــع در میــدان امــام خمینــی  ۳۰خــرداد :راهپیمایــی از
انقــاب تــا آزادی ،شــهادت نــدا آقاســلطان و جهانــی شــدن ایــن حادثــه
 ۳تیــر :تجمــع مقابــل مجلــس و درگیــری پــس از آن  ۷تیــر :حملــه بــه
مراســم  ۷تیــر در مســجد قبــا
اگــر بخواهیــم همــه ایــن حــوادث را فهرســت کنیــم خــودش کتابــی
میشــود .راهپیمایــی ســکوت ،بســتن مچبنــد ســبز توســط شــش بازیکــن
فوتبــال ،شــبهای اعتــراض در پشــتبام بــا گفتــن اهلل اکبــر ،فاجعــه
کهریــزک ،مراســم ســهراب اعرابــی ،نمــاز جمعــه آقــای هاشــمی
رفســنجانی ،روز قــدس ،ســیزده آبــان ،تشــییع باشــکوه زندهیــاد آی ـتاهلل
منتظــری ،آغــاز بازداشــت و حصــر آقایــان موســوی و کروبــی و خانمهــا
رهنــورد و کروبــی ،انتشــار منشــور جنبــش ســبز ،و …
ایــن حــوادث بــرای همــه مــا پیونــد ،مفهــوم و تسلســل دارنــد ،فقــط
منحصــر بــه  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹نیســتند.
پیــادهروی ســکوت  ۲۵بهمــن  ۱۳۸۹را بــه خاطــر آوریــم ،برنامههــای
آببــازی درون پارکهــای تهــران ،تجمــع در اعتــراض به خشــک شــدن
آب دریاچــه ارومیــه ،تشــییع جنــازه زندهیــاد ناصــر حجــازی ،تــا ایــن
اواخــر کــه میرســیم بــه جشــن و شــادی پیــروزی روحانــی در خیابانهــا
و شــعار «حســن همــان حســین اســت ،رای مــا میرحســین اســت».
اینهــا نشــان میدهــد روایــت جنبــش ســبز درحــال نوشــته شــدن
اســت و همانطــور کــه گفتــم در هــر بــار تکــرار ایــن روایــت یــک
نقطــه پایــان جدیــد قــرار دارد .بــرای مــن مثــل روز روشــن اســت کــه
برداشــتن حصــر آقایــان موســوی و کروبــی و خانــم رهنــورد هــم نقطــه
پایانــی اســت کــه در آینــده بــه روایــت جنبــش ســبز افــزوده خواهــد شــد.
ایــن سلســله انتهــا نــدارد و بــه هــر بهانـهای «مــا»ی جنبــش یــا «آن هــا»ی
ضــد جنبــش بــه عکسهــا و تصاویــر ایــن آلبــوم میافزاییــم .هربــار کــه
یکــی از زندانیــان سیاســی جنبــش ســبز آزاد میشــود و بــه همــان میــزان
هربــار کــه زندانــی سیاســی دیگــری بازداشــت میشــود ،بــه روایــت مــا
از جنبــش افــزوده میشــود.
امیــدوارم روزی کســی همــت کنــد و بــا گــردآوری اســناد جنبــش
ایــن روایــت را مکتــوب کنــد.
در همیــن روزهــا و در هــر جلســه بحــث مذاکــرات مجلــس دربــاره
برخــی وزرای پیشــنهادی دولــت روحانــی بــاز هــم ایــن روایــت نوشــته
و تکمیــل میشــود .هیــچ کــس نمیتوانــد تاریــخ  ۱۳۸۸بــه بعــد را تــا
امــروز بــا نادیــده گرفتــن جنبــش ســبز بنویســد.
ویژگــی ســوم روایــت تنظیــم رویدادهاســت .یعنــی ایــن مجموعــه
حــوادث از خــرداد  ۸۸تــا امــروز ارزش واحــدی ندارنــد ،برخــی
مهمترنــد ،برخــی مقدمــه دیگــری هســتند ،برخــی بــا دیگــری رابطــه
علنــی دارنــد ،امــا در هرحــال دارای مســیر ،هــدف و پیونــد خطــی
مشــخصی هســتند .چــه کســی میتوانــد برجســتگی «راهپیمایــی ســکوت»
را نســبت بــه کل حــوادث انــکار کنــد؟ چنــد میلیــون شــهروند تهرانــی
خیابانهــای تهــران را اشــغال میکننــد بــدون آنکــه کمتریــن حادث ـهای
رخ دهــد ،یــا ســکوت نقــض شــود .چــه کســی میتوانــد اهمیــت حصــر
ناگهانــی آقایــان موســوی و کروبــی و همســران آنــان را نادیــده بگیــرد؟
چــه کســی فاجعــه کهریــزک را فرامــوش میکنــد؟ هنــوز آن حادثــه
در هــر نوبــت برگــزاری دادگاه نــه چنــدان جــدی متهمانــش بازتــاب
دارد .انتشــار منشــور جنبــش ســبز چــه نســخه اول و چــه نســخه دوم آن
کــه هویــت جنبــش را بــه نحــو شایســتهای تثبیــت کــرد ،بــه نظــرم اثــر
اســتراتژیک داشــت .یکــی از جامعهشناســان برجســته در خــارج از کشــور
از ایــن منشــور بــا عنــوان دموکراتیکتریــن ســند منتشــر شــده در جنبــش
دموکراتیــک مــردم ایــران یــاد کــرد.
امــا همــه ایــن حــوادث واجــد معنــا و مفهــوم مشــترکی نیــز هســتند.
خواســت و مطالبــه بــرای دموکراســی و تغییــر .از اینجــا ویژگــی چهــارم
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روایــت احصــاء میشــود ،همــه ایــن حــوادث یــا روایتهــا دارای
مفهومــی منســجم و پیوســته هســتند ،شــما در ایــن مســیر  ۶-۵ســاله
جنبــش تناقــض و تعــارض نمیبینیــد .حتــی شــخصیتهای ایــن قصــه،
داســتان ،حماســه یــا همــان روایــت ملــون نیســتند .موســوی و کروبــی بــا
همــه فشــارها ،تهدیدهــا و ســختیها هنــوز ادعــای ســابق را دارنــد ،بــا
وجــود تضییقــات بیشــمار بــرای آقــای خاتمــی ،داغ یــک آخ را بــر دل
مخالفانــش گذاشــتهاند ،بیشــمار فعــاالن و زندانیــان جنبــش ســبز نیــز
چنیــن بودنــد و شــما میبینیــد کــه آقایــان بــا همــه فشــارهایی کــه وارد
کردنــد و وعدههایــی کــه دادنــد جــز چنــد نفــر معــدود و انگشتشــمار
کــه آن هــا هــم خیلــی زود خودشــان را بازســازی کردنــد ،کســی از ادعــا
و مطالبــه ســبز صرفنظــر نکــرد و بــه قــول آقایــان پــای توبــه نیامــد.
بپردازیــم بــه ویژگــی آخــر روایــت و آن نشــانهگذاری اســت .آیــا
داســتانی ،روایتــی ســراغ داریــد کــه از آغــاز تــا پایــان نشــانهها را بــه کار
نگیــرد؟ شــاهنامه را ببینیــد ،ســیمرغ ،رســتم ،ســهراب ،کیــکاوس ،ایــران،
بعیــد اســت اشــارهای بــه هریــک از ایــن واژههــا شــود و شــما بــه یــاد
شــاهنامه نیفتیــد« .عدالتخانــه» در مشــروطه« ،ملــی شــدن صنعــت نفــت»
در نهضــت ملــی ،همــه نشــانههایی هســتند کــه مــا بــا شــنیدن نــام آنهــا بــه
یــاد آن واقعــه ،روایــت و هویــت ادغــام شــده در آن میافتیــم.
جنبــش ســبز سرشــار اســت از نمادهــا و نشــانهها .برخــی از ایــن
نشــانهها را جنبــش و ابتــکارات درون آن پدیــد آورده و برخــی را
نیــز ســرکوبکنندگان جنبــش .حتمــا شــما هــم هــر بــار واژه «فتنــه»
را در رادیــو یــا تلویزیــون میشــنوید ،بــا خنــده جنبــش ســبز را بــه
یــاد میآوریــد .هــر محــرم و هــر عاشــورا را تــک تــک واژههــای
بیانیــه میرحســین را در پاســخ بــه ادعاهــا علیــه تظاهرکننــدگان ســبز در
عاشــورای  ۸۸بــه خاطــر میآوریــد .حتــی وقتــی جرثقیــل میبینیــد یــاد
اکبــر میافتید-.خنــده حضــار-
حــاال دیگــر هــر نشــانه و مفهــوم عــادی و معمولــی معنــای خاصــی
پیــدا کــرده ،بایــد ایــن نشــانهها را از دل روایــت  ۶-۵ســاله جنبــش
اســتخراج کنیــم .چــون ایمــان داریــم کــه جنبــش ســبز بســیار غنــی و
سرشــار از مفاهیــم و مضامیــن انســانی ،ملــی و دینــی اســت .اجــازه دهیــد
بحــث دربــاره هویــت جنبــش را در جلســه آینــده ادامــه دهیــم.
 -۷هویت و استمرار در جنبش
بــا عــرض ســام ،در جلســه قبــل بحــث دربــاره ویژگــی دوم
جنبشهــای اجتماعــی یعنــی برخــورداری از اعتقــادات مشــترک و
همبســتگی یــا همــان هویــت مشــترک را دنبــال کردیــم و نشــان دادیــم
کــه هویــت در جریــان شــکلگیری روایــت جنبــش بــه تدریــج شــکل
و قــوام میگیــرد .هویتهــا همیشــه مســیر رو بــه پیــش ندارنــد،
روایتهــا ممکــن اســت ثابــت و حتــی ارتجاعــی باشــند .روایــت ثابــت
آن اســت کــه حــوادث و وقایــع تغییــری در دوری و نزدیکــی بــه هــدف
آن ایجــاد نکننــد .در واقــع در ایــن وضعیــت پدیــده یــا «ســوژه» نــازا و
عقیــم شــده ،حوادثــی رخ میدهنــد امــا تغییــری در موقعیــت جنبــش
پدیــد نمیآورنــد .شــما ایــن پدیــدهای را کــه در انتخابــات ریاســت
جمهــوری تحــت عنــوان جنبــش بنفــش راه افتــاد ،ببینیــد .اگرچــه اصــا
آن پدیــده جنبــش نبــود ،امــا بــه هــر حــال گروهــی تــاش کردنــد تــا
بــا مهندســی وارونــه یــا مشابهســازی آن بــا جنبــش ســبز ،یــک کمپیــن
محــدود انتخاباتــی را در هیبــت یــک جنبــش اجتماعــی مطــرح کننــد .بــا
وجــود آن کــه دوســتان آقــای روحانــی آن کمپیــن را طراحــی و اجــرا
کــرده بودنــد و بــه رغــم تمایــل دولــت بــه برجستهســازی آن بــا هویــت
مجعــول «اعتــدال» و برگــزاری مجموعــهای از ســمینارها ،گزارشهــا و
مجموعــهای از فعالیتهــای ژورنالیســتی در روزنامههــای رســمی مثــل
ایــران یــا حتــی نشــریه مهرنامــه و غیــره ،ایــن قــدر ایــن تفکــر عقیــم و نــازا
بــود کــه در خوشبینانهتریــن ارزیابیهــا حداکثــر میتــوان ادعــا کــرد
آن پدیــده و روایــت مربــوط بــه آن ،درجــا میزنــد یــا ثابــت و فیکــس
شــده ،نــه جلــو مــیرود و نــه اصــا حرکتــی دارد .ایــن روایــت داســتانی

یکنواخــت یــا فیلمــی اســت کــه گــره دراماتیــک نــدارد :حوصلــه شــما
از آن ســر مــیرود .گاه روایــت ،جهــت ارتجاعــی دارد و بــه تدریــج
زایــل میشــود .مثــل پوپولیســم احمدینــژاد .ایــن روایــت بــا همــه
انبــوه حــوادث و رویدادهــا آن قــدر بیمایــه و بــی بضاعــت اســت کــه
بــه قــول قــرآن مثــل کــف روی آب میمانــد .بنابرایــن فرامــوش نکنیــد
کــه تعــدد و تنــوع حــوادث بــه معنــای روایــت پیشــرفت نیســت .بلکــه
بــا وجــود حــوادث متعــدد و متنــوع روایــت ممکــن اســت ارتجاعــی
بــا ثابــت باشــد .بــه هرحــال شــکلگیری روایــت بــه تدریــج فضــای
معنایــی ایجــاد میکنــد کــه نقــش حیاتــی در تکویــن هویــت دارد .بــا
کالبدشــکافی روایــت مــا بــه تاریــخ و گفتمــان میرســیم .در جلســه
گذشــته تــا حــدودی ایــن تاریــخ را توضیــح دادیــم .امــا گفتمــان،
مفهــوم پیچیدهتــری اســت.
فوکــو معتقــد اســت گفتمــان «مجموعــهای از قواعــد بینــام و
نشــان تاریخــی اســت کــه در زمــان و فضــا ،دوران معینــی میســازد».
گفتمــان پدیــده ،مقولــه یــا جریــان اجتماعــی اســت یــا بــه عبــارت
بهتــر جریانســاز و بسترســاز اســت .گفتمــان تنهــا گفتــار و نوشــتار
نیســت بلکــه مجموعــه معنــاداری از عالیــم و نشــانههای زبانشــناختی
و فرازبانشــناختی اســت .خطــای بزرگــی اســت اگــر تصــور کنیــم
گفتمــان جــای ایدئولــوژی نشســته ،زیــرا گفتمــان سیســتمی بســته
از تمایــزات نیســت .بــه همیــن دلیــل نیــز چیــزی بــه نــام «هویــت
خالــص» وجــود نــدارد یعنــی هویتهــا همیشــه ناخالــص ،مرکــب،
آمیختــه ،ســیال ،گــذرا و درحــال بازســازی هســتند .در عیــن حــال
هویــت داشــتن بــه معنــای ایجــاد حــد و مــرز اســت .شــما بــا شــنیدن
گــزاره «اجــرای بــدون تنــازل قانــون اساســی» چــه معنایــی را در ذهــن
متبــادر میکنیــد؟ ایــن معنــا از یــک ســو بــه مــا میگویــد بــا کســانی
کــه قانــون اساســی را بــه یــک اصــل مثــا اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی
(والیــت فقیــه) منحصــر میکننــد ،متفــاوت هســتیم و از ســوی دیگــر
اصــرار دارد کــه فعــا در ایــن دوره و مقطــع بــا کســانی کــه شــعار یــا
مواضعــی فراتــر از قانــون اساســی مطــرح میکننــد نیــز اختــاف داریــم.
امــا آیــا تــا ابــد ایــن چارچــوب برقــرار خواهــد مانــد؟ پاســخ منفــی
اســت ،زیــرا هویــت بــه قــول ادوارد ســعید «جغرافیــای خیالــی» اســت
و در فضــا و زمــان نمادیــن معنــا و مفهــوم پیــدا میکنــد .بــه «اجــرای
بــدون تنــازل قانــون اساســی» مفاهیــم دیگــر مثــل دموکراسیســازی
(دموکراتیزاســیون) ،گفتمــان ضــد خشــونت و بســیاری مؤلفههــای
دیگــر را نیــز میتــوان افــزود کــه محصــول یــک فرآینــد چنــد ســاله
و در متــن عمــل اجتماعــی هســتند .هویــت اگرچــه پیــش شــرط عمــل
جمعــی و جنبــش اجتماعــی نیســت امــا در صــورت تــداوم اعتــراض
و نارضایتــی بــه ســرعت شــکل گرفتــه و بــه رفتــار معترضــان جهــت
میدهــد .پــس از آن در فرآینــد کنــش جمعــی ،هویــت دائــم تعریف و
بازتعریــف میشــود ،تــا ایــن کــه بــر تالشهــای آگاهانــه بازیگــران و
عاملیتهــا اثــر بگــذارد .هویــت کارکردهــای موثــری در جنبشهــای
اجتماعــی بــه خصــوص جنبشهــای جدیــد دارد .امــا از همــه مهمتــر
اینکــه فرآینــد همگرایــی را درون جنبــش تســریع میکنــد ،مــا بــه
محــض آنکــه زندانــی جدیــدی وارد  ۳۵۰میشــود از او دربــاره علــت
بازداشــت ،اتهــام و علــت محکومی ـتاش ســوال میکنیــم تــا از ایــن
طریــق بــه هویــت او پــی ببریــم .کافــی اســت هــم بنــدی جدیــد مــا در
همــان جملــه اولــش بــه رابطـهای بیــن علــت بازداشـتاش و انتخابــات
 ۸۸اشــاره کنــد ،در ایــن صــورت بــدون کمتریــن توضیــح دیگــری
مــا احســاس خواهیــم کــرد کــه بــا او نقــاط اشــتراک زیــادی داریــم.
هویــت ضمــن پذیــرش تفاوتهــا بــر تشــابهات تکیــه میکنــد و
فصــل مشــترک مجموعـهای از افــراد اســت کــه در جنبــش مشــارکت
داشــتهاند.
کارکــرد دیگــر هویــت «اعتمــاد» اســت .مــا بــه دلیــل هویــت
مشــترک بــه همــه یــا اغلــب کســانی کــه انتســاب خــود را بــه آن
هویــت تاییــد میکننــد ،اعتمــاد میکنیــم .اعتمــاد یعنــی ســرمایه

اجتماعــی ،هویــت موجــب میشــود افــراد درون جنبــش مجموع ـهای
از تعامــات غیررســمی داشــته باشــند و در شــرایط ســخت ،خطرنــاک
و دشــوار بــه یکدیگــر اتــکا کننــد .و باالخــره کارکــرد ســوم هویــت،
پدیــد آوردن امــکان تــداوم عمــل جمعــی در مقاطــع مختلــف اســت.
هویــت مثــل نــخ تســبیح عمــل میکنــد .گذشــته ،حــال و آینــده مــا
را بــه هــم پیونــد میدهــد و از ایــن طریــق از انقطــاع جلوگیــری
میکنــد .ایــن کارکــرد موجــب میشــود وقتــی جنبشهــا بــه دلیــل
فشــار و مخاطــرات حاصــل از فعالیــت آشــکار ،ناچــار میشــوند پنهــان
شــوند ،بــاز هــم دچــار گسســت نشــوند .در واقــع در دوران فعالیــت
آشــکار ،جنبشهــا بــه ترویــج هویــت میپردازنــد یعنــی هویــت
خودشــان را بــه دیگــران عرضــه و آنهــا را بــه ایــن هویــت دعــوت
میکننــد و در دورانــی کــه ناچــار بــه دلیــل هزینههــای بــاال پنهــان
میشــوند ،بــه تعمیــق هویــت میپردازنــد .یعنــی تــاش میکننــد
فهــم مشــارکتکنندگان از مطالبــات ،ارزشهــا و در نهایــت گفتمــان
جنبــش را عمیقتــر کننــد .فرآینــد هویتســازی و تعمیــق هویــت
تنهــا بــر جنبــش بــه عنــوان یــک کلیــت اثرگــذار نیســت ،بلکــه حتــی
هویــت فــردی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .هویــت فــردی همــه
مــا پیــش از خــرداد  ۸۸تــا امــروز تفاوتهــای زیــادی داشــته اســت.
درواقــع هویــت فــردی از طریــق تولیــد ،حفــظ و احیــای هویــت
جمعــی و در ارتبــاط متقابــل بــا آن شــکل میگیــرد ،افــراد بــا
حضــور در جنبــش حــس جدیــدی مبنــی بــر توانمنــد شــدن و قــادر
شــدن پیــدا میکننــد .ایــن حــس بــه نوبــه خــود موجــب تقویــت
«خــود» میشــود .ایــن رابطــه پیچیــده بیــن هویــت فــردی و جمعــی
در جریــان جنب ـش اجتماعــی دائمــا فعــال اســت و بــه طــور خــودکار
همــه ابعــاد زندگــی مــا را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد .حــاال بــه
تدریــج اهمیــت هویــت مشــترک در جنبشهــا روشــن میشــود.
جنبــش اجتماعــی بــدون هویــت ممکــن نیســت ،جنبــش اجتماعــی بــا
هویــت ،ســرکوبناپذیر اســت ،هویــت موجــب انســجام در زندگــی
فــردی و اجتماعــی میشــود و البتــه از آن جــا کــه امــری پویاســت و
نــه ایســتا ،دائمــا بازپــروری میشــود ،پــس تکــرار نمیشــود و پیوســته
در حــال شــدن اســت .اگــر جنبــش ایــن تــداوم (  )Continuityهویــت
و پویایــی آن را از دســت دهــد ،در برابــر خطــر تنــزل بــه یــک فرقــه
قــرار خواهــد گرفــت .هویــت محصــول یــک رونــد طبیعــی در بســتر
و زمینــه اجتماعــی اســت ،پــس مصنــوع نیســت .کســی نمیتوانــد
صبــح از خــواب بیــدار شــود و بــه دلیــل احســاس تکلیــف هویتــی
را بیافرینــد .تعجــب مــن از ســادهانگاری برخــی نیروهــای سیاســی
اســت کــه تصــور میکننــد میتــوان بــه طــور خلقالســاعه هویتــی را
متولــد کــرد .بازگــردم بــه ماجــرای «جنبــش بنفــش» یــا همیــن ادعــای
«اعتــدال» .مــن اگــر چــه از پیــروزی روحانــی در انتخابــات ارزیابــی
مثبتــی دارم و بــرای ایشــان و دوستانشــان آرزوی موفقیــت میکنــم،
امــا بــا همــه ایــن احــوال ادعــای هویتــی مســتقل تحت عنــوان اعتــدال را
ســادهانگاری میدانــم .هویــت محصــول یــک فرآینــد طبیعــی اســت و
نــه تزریــق آنــی و فــوری .حتــی برخــی دوســتان ایــن ادعــا را توهیــن بــه
خــود تلقــی میکننــد ،معتقدنــد ادعــای اعتــدال بــه معنــای آن اســت
کــه همــه جریانــات اصالحطلــب پیــش از ایــن معتــدل نبودهانــد.
شــما معتدلتــر از آقــای خاتمــی ،آقــای کروبــی و آقــای موســوی
چــه کســی را ســراغ داریــد؟ بــا واژه کــه نمیتــوان هویــت ســاخت،
نمیتــوان جنبــش ســاخت .هویــت همانقــدر کــه در صــورت
پدیدآیــی و تعمیــق میتوانــد اثرگــذار باشــد ،بــه همــان صــورت نیــز
شــکلگیری آن فرآینــد ســخت و پیچیــدهای دارد.
هویــت فرآینــد شــناخت خــود و شناســایی شــدن از ســوی دیگــران
اســت و بــه واســطه آن تصــور و ذهنیــت بازیگــران و عاملیتهــای
اجتماعــی از خــود و تصــورات و ذهنیــت دیگــران از آن هــا ایجــاد
میشــود .شناســایی شــدن توســط دیگــران و بــه انــزوا و حاشــیه
نرفتــن ،بدنــام نشــدن ،فرامــوش نشــدن بــه اتــکای برخــورداری از
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هویــت مســتلزم شــکلگیری هویــت و تولیــد و بازتولیــد آن در یــک
ســیر طبیعــی اســت .بــه همیــن دلیــل جنبشهــا بــا رســیدن بــه مرحلــه
تثبیــت هویــت ،مانــدگاری و تــداوم خــود را تضمیــن میکننــد .بحــث
دربــاره هویــت را در ایــن جــا خاتمــه داده و در جلســه آینــده مولفــه ســوم
جنبشهــای اجتماعــی یعنــی وجــود منازعــه و کشــش را مــورد بحــث
قــرار میدهیــم.
 -۸جنبش برای تغییر
بــا عــرض ســام خدمــت دوســتان گرامــی .در ادامــه بحــث دربــاره
جنبــش اجتماعــی و مفهــوم آن و پــس از بررســی دو مولفــه مهــم شــبکه
تعامــل غیررســمی و اعتقــادات مشــترک یــا هویــت در جنبشهــا ،مولفــه
ســوم یعنــی «عمــل جمعــی در منازعــه و کشــمکش» را مــورد بحــث قــرار
میدهیــم.
جنبشهــا عــاوه بــر آنکــه محصــول تغییــرات اجتماعــی هســتند
خــود نیــز طالــب تغییرنــد و بــه خاطــر وادار کــردن مدافعــان حفــظ
وضــع موجــود بــه تغییــر وارد کنــش یــا عمــل جمعــی شــده و در
یــک ســوی منازعــه بــرای تغییــر قــرار میگیرنــد .طــرف دیگــر ایــن
منازعــه حافظــان وضــع موجــود هســتند .در جنبشهــای قدیــم منازعــه
منحصــر بــه حــوزه سیاســی بــود امــا جنبشهــای جدیــد حــوزه کنــش
جمعــی و منازعــه را بــه ســایر حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی گســترش دادنــد .بنابرایــن در حالــی کــه جنبشهــای قدیــم
(کالســیک) بــه صــورت مســتقیم و منحصــرا بــه ســوی کانونهــای
قــدرت نشــانهگیری میکردنــد ،جنبشهــای جدیــد بــا ماهیتــی ســیال و
چنــد الیــه ،زیرپوســت جامعــه حرکــت میکننــد و بــا بازتولیــد نمادهــا،
هنجارهــا ،ارزشهــا وارد منازعــه و کشــمکش بــرای تغییــر میشــوند .در
جنبشهــای جدیــد کنــش جمعــی بــرای کشــمکش ،کمتــر خشــونت
آمیــز بــوده و حتــی ضــد خشــونت اســت.
در جنبــش ســبز وقایــع و حــوادث زیــادی را میتــوان نشــان داد
کــه نشــان از عــدم تمایــل جنبــش بــه کاربــرد خشــونت در منازعــه و
کشــمکش اســت .بــرای مثــال همــه مــا میدانیــم در حالــی کــه دســت
کــم حــدود یــک صــد نفــر از عزیزتریــن فرزنــدان مــردم ایــران در
جریــان جنبــش ،خــون شــان بــه ناحــق بــر زمیــن ریختــه شــد ،هنــوز «ضــد
جنبــش» نتوانســته حتــی یــک مــورد قطعــی را کــه در آن انبــوه حــوادث،
توســط مــردم آزار دیــده باشــد ،معرفــی کنــد .ادعــا زیــاد شــده امــا آیــا
مثــل جنبــش کــه فهرســت حــدود صــد نفــر را بــا مشــخصات کامــل و
محــل دفنشــان در بهشــت زهــرا معرفــی کــرد ،آن هــا نیــز شــاهدی بــر
مدعاهــای شــان مطــرح کردنــد؟ آیــا تجمــع چنــد میلیونــی راهپیمایــی
ســکوت بــا همــه تحریکاتــی کــه از ســوی عوامــل احمدینــژاد صــورت
گرفــت ،کمتریــن تعرضــی بــه نیروهــای ســرکوب کــرد؟
اجــازه دهیــد بــار دیگــر برگردیــم بــه مطالعــهای کــه چنــد جلســه
قبــل بــه آن اســتناد کــردم .در آن مطالعــه از  ۷۲نفــر فرماندهــان نیــروی
انتظامــی در ســال  ۱۳۸۹خواســته شــده تــا نظرشــان را دربــاره گرایــش
جنبــش بــه خشــونت اعــام کننــد .محقــق مذکــور در جمعبنــدی
مطالعــه نتیجــه گرفتــه بــه اعتقــاد فرماندهــان مذکــور و بــه احتمــال ۹۵
درصــد جنبشهــای اجتماعــی خشــونت گریــز بــوده و از ابزارهایــی
مثــل تعامــل ،گفتوگــو و ارتبــاط اســتفاده کردهانــد و رویکــرد تســاهل
مدارانــه و آرام داشــتهاند و جنبشهــا برپایــه بعــد ســوم قــدرت (قــدرت
نــرم) معطــوف بــه فرهنگــی شــدن ،ارزشــی و هنجــاری شــدن ،اقنــاع
ســازانه و خشــونت گریــز بودهانــد.
«بعــد ســوم قــدرت» اصطالحــی اســت کــه جامعهشناســی بــه نــام
«اســتیون لوکــس» بــرای تبییــن قدرتــی بــه کار بــرده کــه در آن خشــونت
و زور عریــان نمــود کمتــری دارد و بــرای اعمــال خواســت خــود بــه
دنبــال تغییــر ذهنیتهــا و اقناعســازی اســت.
محــور منازعــه و کشــمکش در جنبــش ســبز خواســت و مطالبــه بــرای
تغییــر اســت .ایــن موضــوع در منشــور جنبــش بــه صراحــت مــورد تاکیــد
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قــرار گرفتــه اســت و بــر اســاس آن« :بازخوانــی و تجربــه معاصــر در
جهــت تحقــق اهــداف واالی اجتماعــی مــردم ایــران نشــان میدهــد
کــه تنهــا از طریــق تعمیــق و تقویــت جامعــه مدنــی ،گســترش فضــای
گفتوگــوی اجتماعــی ،ارتقــای ســطح آگاهــی و جریــان آزاد
اطالعــات زمینهســازی بــرای فعالیــت آزاد مصلحــان و فعــاالن اجتماعــی
در چارچــوب تحولخواهــی و ایجــاد تغییــر و … ممکــن اســت».
هــم چنیــن منطــق حاکــم بــر منشــور تصریــح میکنــد « :قوانیــن
کشــوری و از جملــه قانــون اساســی متونــی همیشــگی و تغییرناپذیــر
نیســتند و هــر ملتــی ایــن حــق را دارد کــه بــا بازخوانــی و تجربــه
خــود و تصحیــح مســیر حرکــت خویــش بــه اصــاح قوانیــن جــاری
اقدام کند».
در تعریــف جنبشهــای اجتماعــی ایــن مطالبــه بــرای تغییــر بارهــا
تکــرار شــده اســت .مثــا گفتــه شــده جنبــش اجتماعــی کوشــش
ســازمانیافته گــروه یــا جمعــی اســت کــه میخواهنــد برخــی از شــئون
جامعــه را تغییــر دهنــد (کوهــن) .گیدنــز نیــز گفتــه جنبــش اجتماعــی
منــش جمعــی بــرای پیشــبرد منافــع مشــترک یــا تامیــن هدفــی مشــترک
از طریــق عمــل جمعــی خــارج از حــوزه نهادهــای رســمی اســت .اغلــب
نظریهپــردازان علــوم اجتماعــی ،ایــن خواســت بــرای تغییــر و تحقــق آن
را امــری محتــوم و اجتنــاب ناپذیــر میداننــد و بــه قــول تافلــر «چــون
روابــط انســانی در حــال تغییرنــد ،روابــط قــدرت نیــز در فرآینــد دائمــی
تغییــر قــرار دارد ».دولتهــا و نظامهــای سیاســی ناچارنــد در برابــر
خواســت نســبت بــه تغییــر انعطــاف نشــان دهنــد.
گفتــه شــده در بیــن منابــع قــدرت یعنــی خشــونت (اعمــال زور)،
ثــروت و دانایــی ،ســومی یعنــی دانایــی انعطافپذیرتریــن و بنیادیتریــن
منبــع قــدرت بــه شــمار مــیرود.
لــذا بســیاری از اصحــاب قــدرت راه حفــظ و تــداوم قــدرت را در
برابــر خواســت جنبشهــا بــرای تغییــر ،انعطــاف و تســلیم شــدن بــه تغییــر
میداننــد ،از ایــن رو هیــچ گاه نگــران وقــوع یــک جنبــش اجتماعــی
بــه مثابــه یــک کنــش جمعــی نیســتند ،بلکــه بــه عکــس از آن اســتقبال
میکننــد و از جنبــش اجتماعــی بــه عنــوان یــک فرصــت و بــه تهدیــد
اســتقبال میکننــد ،زیــرا جنبشهــا نشــاندهنده خواســت و تمایــل
زیرپوســتی و درونــی جامعــه و نمــود مطالبــه آن بــرای تغییــر هســتند.
آیــا کنــش جمعــی بــرای منازعــه و کشــمکش دربــاره تغییــر
میتوانــد خاتمــه یابــد؟ پاســخ بــه طــور قطــع منفــی اســت ،امــا بــه نظــرم
ســوال بهتــر آن اســت کــه آیــا منازعــه و کشــمکش همــواره پرهزینــه،
خشــونتآمیز و در بســتری از خشــم و نفــرت ،شــکنجه و زنــدان و
ســرکوب بایــد پیــش بــرود؟
قطعــا پاســخ بــاز هــم منفــی اســت .کمــی درایــت ،عقالنیــت
و تعدیــل در منافــع میتوانــد راه جامعــه را بــه ســوی تغییــر
هموار کند.
ایــن راه طــی خواهــد شــد ،ایــن را هــم فرادســتان و هــم فرودســتان
میداننــد .ایــن زایمــان انجــام خواهــد شــد ،امــا یــک نظــام عامــل و
مــدرن میتوانــد در برابــر آن انعطــاف نشــان دهــد و نظــام اقتدارگــرا
میتوانــد تــا مدتــی آن را بــه تاخیــر انــدازد.
بارهــا گفتــه شــده کــه جامعــه ایــران تمامــی عوامــل و اســباب تغییــر را
در درون خــود تجمیــع کــرده و بنابرایــن مثــل بســیاری دیگــر از کشــورها
کــه روزی صحبــت از تغییــر در آنهــا خــواب و خیــال بــود ،طعــم تغییــر
را خواهــد چشــید.
در پایــان جلســه قبــل یکــی از دوســتان حاضــر در جلســه ســوال
خوبــی پرســید و گفــت آیــا آن چــه در ایــن جلســات مطــرح میکنــی
حاصــل نظــرات سیاســی شــخصی اســت یــا نظــر علمــی و کارشناســی؟
بــه او توضیــح دادم کــه اگرچــه انتســاب مــن بــه جنبــش ســبز انکارناپذیــر
اســت و تعلــق خاطــرم بــه ایــن جنبــش مشــهود و روشــن ،امــا بســیاری
از مباحــث مطــرح شــده حاصــل مطالعــات نظــری ایــن حقیــر در زمینــه
جنبشهــای اجتماعــی اســت و از نظــر مــن حاصــل یافتههــای محققــان

دربــاره ایــران و اتفاقــا دغدغــه اکثریــت همنســان مــن کــه انقــاب
 ۵۷را از نزدیــک درک کردهانــد آن اســت کــه بــه اتــکای همیــن
یافتههــای جامعهشــناختی بــه مســئوالن امــر هشــدار دهیــم تــا پیــش از
آن کــه ظرفیتهــای بالقــوه اجتماعــی آنچنــان فشــرده و انباشــت شــود
کــه هیــچ نیــروی اجتماعــی در چارچــوب منافــع ملــی نتوانــد آن را مهــار
کنــد ،گشایشــی در فضــای سیاســی -اجتماعــی ایجــاد کننــد و اجــازه
دهنــد مطالبــات بــرای تغییــر و کنــش جمعــی حاصــل از آن مطــرح شــود
و گــذار جامعــه ایــران بــه ســوی دموکراســی بــه صــورت تدریجــی و
مرحل ـهای صــورت گیــرد.
برگردیــم بــه ادامــه بحــث و ایــن کــه در جامعــه ایــران علــل و عوامــل
متعــددی فشــار بــرای تغییــر و مطالبــه آن را ســامان داده اســت« .آلــن
تــورن» وقتــی در ســال  ۱۳۸۱بــه ایــران آمــد گفــت« :اولیــن چیــزی کــه
در ایــن کشــور بــه چشــم میخــورد آن اســت کــه شــما در حاشــیه
مدرنیزاســیون قــرار نداریــد ،بلکــه دقیقــا در متــن آن قــرار گرفتهایــد».
ترکیــب جمعیتــی جــوان ،رشــد طبقــه متوســط ،افزایــش شهرنشــینی،
افزایــش جمعیــت باســواد بــه خصــوص در ســطوح تحصیالتــی عالــی،
گســترش و دسترســی بــه وســایل ارتبــاط جمعــی بــه خصــوص ماهــواره و
اینترنــت جایــی بــرای شــک و شــبهه دربــاره خواســت جامعــه ایــران برای
تغییــر و الــزام آن نگذاشــته اســت .جنبــش ســبز ایــن خواســت و تمایــل
را نمایندگــی میکنــد .مســاله اصلــی در ایــن جــا فهــم آن اســت کــه
جنبــش ســبز محصــول عوامــل درونــی مــورد اشــاره اســت و نــه آن چنــان
کــه فرادســتان و حافظــان وضــع موجــود ادعــا میکننــد ،یعنــی دشــمن
خارجــی .چــه کســی میتوانــد بــر ایــن همــه شــواهد موجــود مؤیــد
خواســت جامعــه ایــران بــرای تغییــر چشــم ببنــدد و فقــط بــرای ســرکوب
و منکــوب کــردن یــک جنبــش ضــد خشــونت و دموکراســیخواه آن
را متهــم کنــد کــه حاصــل توطئــه دشــمن اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه طــرح همــه ایــن شــواهد در حوصلــه ایــن
جلســات نیســت فقــط برخــی عوامــل کــه خواســت بــرای تغییــر را در
رگ و خــون جامعــه ایــران جــاری کــرده و هیــچ کــس هــم گریــزی از
آن نــدارد ،مــورد اشــاره قــرار میدهــم.
مقدمتــا بایــد اشــاره کنــم کــه مطابــق نظــر «گــی روشــه» جنبــش
اجتماعــی اصــا محصــول تغییــر اجتماعــی اســت .یعنــی بــدون وقــوع
مجموعــهای از تغییــرات جمعیتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و
تکنولوژیــک نمیتــوان انتظــار وقــوع جنبــش اجتماعــی را داشــت .در
واقــع تغییــرات اجتماعــی موجــب پدیــد آمــدن مطالباتــی میشــوند کــه
محــور همــه آنهــا تغییــرات اســت.
بــرای مثــال جنبشهــای دگرگونســاز بــرای تغییــر ســاختار طبقاتــی
و در پــی بــروز تعــارض بورژوازی-پرولتاریــا شــکل میگیرنــد ،هــدف
شــان دگرگونــی فراگیــر جامعــه یــا انقــاب اســت ،ایــن جنبشهــا در پــی
تغییــرات ســریع ،همــه جانبــه و غالبــا تــوام با خشــونت هســتند .جنبشهای
اصالحطلــب در مقایســه بــا جنبشهــای دگرگونســاز اهــداف
محدودتــری را دنبــال میکننــد و در پــی تغییــرات برخــی از جوانــب نظم
اجتماعی هستند.
جنبشهــای رســتگاریبخش درصــدد نجــات جامعــه از طریــق
ســبک زندگــی هســتند .بســیاری از جنبشهــای مذهبــی بــه ایــن دســته
تعلــق دارنــد و باالخــره جنبشهــای تغییــر دهنــده بــا جنبشهــای ســبک
زندگــی هســتند کــه بــه جــای آنکــه هــدف خــود را تغییــرات در ســطوح
ســاختاری قــرار دهنــد ،بــه تغییــرات در عــادات افــراد تمرکــز میکننــد.
بنابرایــن همــان طــور کــه میبینیــد همــه انــواع جنبشهــای اجتماعــی
در پــی تغییــر هســتند و مطالبــه تغییــر فصــل مشــترک آنــان اســت .امــا
در عیــن حــال منبــع ایجــاد ایــن مطالبــه بــرای تغییــر نیــز تغییــرات و
دگرگونیهایــی اســت کــه در ســطح جامعــه رخ میدهــد.
بــه قــول مســعود بهنــود اگــر قــرار بــود تغییــری صــورت نگیــرد کــه
االن بایــد هخامنشــیان در ایــران حکومــت میکردنــد .جلســه آینــده
بحــث را بــا مــرور بــر تغییــرات اجتماعــی در ایــران ادامــه میدهیــم تــا

روشــن کنیــم چــرا جامعــه ایــران را نمیتــوان از کنــش جمعــی بــرای
منازعــه و کشــمکش در برابــر حافظــان وضــع موجــود منصــرف کــرد.
 -۹تغییرات اجتماعی در ایران
بــا ســام خدمــت دوســتان .جلســه پیــش وعــده کردیــم کــه امــروز
زمینههــا و عواملــی کــه تغییــر در جامعــه ایــران را اجتنــاب ناپذیــر کــرده
و موجــب وقــوع جنبشهــای اجتماعــی بــه خصــوص جنبــش ســبز شــده
مــورد بحــث قــرار دهیــم.
بــار دیگــر خاطرنشــان میســازم وقــوع تغییــرات اجتماعــی در
واقــع خواســت و مطالبــهای بــرای تغییــر را در ســطوح مختلــف
اجتماعــی پدیــد مــیآورد و ایــن خواســت در حوزههــای مختلــف
جمعیتــی مثــل کارگــران ،دانشــجویان ،زنــان ،جوانــان و باالخــره
عمــوم جامعــه ایجــاد میشــود ،تمایــل بــه کنــش جمعــی بــرای
تغییــر وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب را تقویــت میکنــد و در
نتیجــه جنبشهــای اجتماعــی مثــل جنبــش دانشــجویی ،جنبــش
زنــان ،جنبــش جوانــان و باالخــره جنبــش دموکراســیخواهی را
رقم میزند.
بــه همیــن دلیــل کنــش جمعــی یــا تــاش جمعــی بــرای ورود بــه
منازعــه و کشــمکش ،ویژگــی ســوم مشــترک اغلــب تعاریــف از جنبــش
اســت .بــا ایــن مقدمــه بــه برخــی از رئــوس تغییــرات اجتماعــی در ایــران
اشاره میکنیم:
اول -گسترش شهرنشینی:
بــه دلیــل تفاوتهــای ماهــوی ســاختار مناطــق روســتایی و شــهری،
جمعیــت شــهری بــا ســرعت بیشــتری میــل بــه مــدرن شــدن و تغییــر
ســبک زندگــی دارد .جامعــه روســتایی بــه دلیــل بافــت ســنتی اغلــب
متمایــل اســت بــه حفــظ وضــع موجــود ،امــا شــهر و روابــط متنــوع و
گســترده آن شــهروندان را تشــویق بــه تغییــر میکنــد .جامعــه ایــران از
اواســط دهــه  ۱۳۶۰رســما جامعــهای شــهری شــد ،یعنــی بیــش از ۵۰
درصــد ایرانیــان ســاکن شــهرها شــدند.
مطابــق سرشــماری ســال  ۱۳۶۵نســبت جمعیــت شــهری از
 ۴۷درصــد کل جمعیــت در ســال  ۱۳۵۵بــه  ۵۶درصــد رســید.
ایــن رونــد یعنــی کاهــش نســبت جمعیــت ســاکن روســتاها و افــزوده
شــدن بــه نســبت جامعــه شــهری پــس از دهــه  ۶۰نیــز ادامــه یافــت و در
حــال حاضــر حــدود  ۳۰درصــد جمعیــت ســاکن روســتاها و  ۷۰درصــد
ســاکن شــهرها میباشــند.
دوم -افزایش سطح سواد و گسترش آموزش عالی
 :بــا افزایــش ســطح ســواد انتظــارات و توقعات افــراد در زندگــی ارتقا
مییابــد .افــراد بــا ســواد در مقایســه بــا افــراد بیســواد و کــم ســواد میــل
بیشــتری بــه مشــارکت در حیــات سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی دارنــد.
بــه عــاوه ســواد موجــب آشــنایی بیشــتر و جدیتــر بــا آرا و نظــرات
جدیــد میشــود و لــذا تغییــرات جــدی در دانــش ،نگــرش و رفتارهــا
پدیــد مــیآورد .تــا ســال  ۱۳۵۵یعنــی ســالهای پایانــی رژیــم پهلــوی،
نســبت نســبت جمعیــت باســواد بــاالی شــش ســال ۴۷\۴درصــد بــود،
یعنــی کمتــر از نیمــی از جمعیــت بــا ســواد بودنــد.
ایــن نســبت امــروز بــه بــاالی  ۹۵درصــد رســیده اســت .اگرچــه
هنــوز تعــداد زیــادی از جمعیــت بــی ســواد و کــم ســواد هســتند ،امــا
بدیهیســت در جامعــهای کــه حــدود  ۹۵درصــد آن بــا ســوادند در
مقایســه بــا جامعـهای کــه کمتــر از  ۵۰درصــد آن ســواد دارنــد ،میــل بــه
تغییــر بســیار بیشــتر اســت.
عــاوه بــر ایــن گســترش آمــوزش عالــی پــس از انقــاب بــه نســبت
جمعیــت بــا تحصیــات آمــوزش عالــی نیــز بــه ســرعت افــزوده شــد ،ایــن
جمعیــت بــه تدریــج بدنــه اصلــی طبقــه متوســط رو بــه گســترش را در
ایــران پدیــد آورد.
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ســوم -گسترش تکنولوژی ارتباطات و رسانههای جمعی:
در فاصلــه پیــروزی انقــاب تــا اواخــر دهــه  ۶۰پوشــش تلویزیــون
در ایــران بســیار افزایــش یافــت و پــس از آن هــم ایــن رونــد به ســرعت
گســترش داده شــد .بــه عــاوه تکنولوژیهــای جدیــد ارتباطــی مثــل
ماهــواره و اینترنــت بــه دلیــل خالهــای حاصــل از عملکــرد نهادهــای
رســمی مثــل صــدا و ســیما ،وزارت ارشــاد ،ســازمان تبلیغــات اســامی
و دههــا ســازمان و موسســه ناکارآمــد ،بــه شــدت مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت .بــا وجــود فیلترینــگ قدرتمنــد دولــت و هزینههــای
زیــادی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده مــردم ایــران اغلــب درصــدر
میــزان اســتقبال از شــبکههای اجتماعــی در خاورمیانــه هســتند.
بنابرایــن رســانههای نویــن بــه دلیــل نفــوذ بســیار زیادشــان نقــش
زیــادی در تقویــت گرایــش بــه تغییــر در جامعــه ایرانــی داشــتهاند.
اهمیــت رســانههای نویــن اغلــب بــه خاطــر ســه ویژگــی اســت)۱ :
آزادی نســبی گفتوگــو  )۲تبــادل و ارتبــاط بیــن فرهنگــی آســان
و ســهلالوصول  )۳همگرایــی و ایجــاد حــس تعلــق در ایــن میــان
شــبکههای اجتماعــی در فضــای مجــازی نقــش بــه غایــت مهمتــر ایفــا
میکننــد .بارزتریــن ویژگیهــای ایــن شــبکه عبارتانــد از :بســیج
کنندگــی و ســازماندهی ،دوســتی ،اعتمــاد ،حلقههــای مخاطبــان،
مســتند ســازی ،چنــد رســانهای بــودن ،گفتوگــو و نقــد ،خــرد
جمعــی ،اشــتراکگذاری نظرهــا و دیدگاههــا ،ســاختار دموکراتیــک،
ابتــکار و خالقیــت و تنهــا چنــد مــورد از ایــن ویژگیهــا میتوانــد
مطالبــه تغییــر را در هرکســی برانگیزانــد.
بــا وجــود آنکــه متاســفانه اینجــا دسترســی بــه اطالعــات دقیــق
دربــاره شــاخصهای نفــوذ اینترنــت نداریــم امــا همیــن گزارشهــای
محــدود منتشــر شــده در روزنامههــا نیــز حاکــی از گســترش نفــوذ
روزافــزون اینترنــت و فضــای مجــازی اســت .در همیــن دوران بهــار
عربــی اس.ام.اســی بیــن مــردم بــه خصــوص جوانــان و دانشــجویان رد
و بــدل میشــد کــه مضمــون آن چنیــن بــود :حســنی مبــارک پــس از
مــرگ ،انورســادات و جمــال عبدالناصــر را در بــرزخ مالقــات و آنهــا
از او میپرســند« :بــا ســم کشــته شــدی یــا بــه یــا ضــرب گلولــه؟»
و حســنی مبــارک در پاســخ میگویــد «:فیــس بــوک کارم را تمــام
کــرد»!
چهــارم -تغییرات جمعیتی و افزایش جوانان:
در فاصلــه ســالهای  ۱۳۶۵تــا  ۱۳۸۵جمعیــت جــوان ایــران یعنــی
 ۱۵تــا  ۲۹ســالهها از  ۱۲میلیــون نفــر بــه  ۲۵میلیــون نفــر رســید و از
 ۲۱درصــد کل جمعیــت بــه  ۲۵درصــد ،همــه مــا نقــش و جایــگاه
جوانــان را در جنبــش اصالحــات و انتخــاب آقــای خاتمــی در خــرداد
 ،۷۶مجلــس ششــم ،حــوادث کــوی دانشــگاه ،انتخابــات ریاســت
جمهــوری  ۸۸و باالخــره جنبــش ســبز از نزدیــک شــاهد بودهایــم.
در واقــع از اواســط دهــه  ۱۳۷۰بــه تدریــج ایــن جمعیــت جــوان کــه
خــارج از اراده هــر کســی از جملــه نظــام رشــد فزاینــدهای داشــت
بــه عامــل و مولفــه مهمــی در تحــوالت ایــران تبدیــل شــده ،ویژگــی
مهــم جمعیــت جــوان تولــد و رشــد آن در ســالهای پــس از انقــاب
بــود .ایــن جمعیــت تحــت آمــوزش فرهنگــی و ایدئولوژیــک نظــام
پــس از انقــاب بــود .در کتابهــای آموزشــی بــه او درس وفــاداری
بــه نظــام و انقالبــی کــه عدالــت اجتماعــی ،آزادی و دموکراســی را
قــرار بــود بــه ارمغــان آورد ،داده بودنــد .ایــن آموزشهــا پــس از
پایــان تحصیــات و پــا گذاشــتن فرزنــدان انقــاب بــه دنیــای حقیقــی
و اجتمــاع ناگهــان بــا تناقضــات جــدی روبـهرو شــد و بــه ایــن ترتیــب
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شــکافی جــدی بیــن آموزههــا و واقعیتهــا ،شــوق بــه تغییــر را در
جوانــان برانگیخــت و آنــان را بــه مشــارکتکنندگان جــدی هرگونــه
اعتــراض نســبت بــه وضــع موجــود و کنــش جمعــی بــرای مطالبــه تغییــر
تبدیــل کــرد .لــذا جوانــان ابتــدا از ســوی جنبــش دانشــجویی و پــس
از آن توســط جنبشهــای دموکراتیــک عضوگیــری شــدند و نقــش
جــدی در جنبــش ســبز ایفــا کردنــد .بخــش مهمــی از همگرایــی
بســیاری از جنبشهــای اجتماعــی دیگــر مثــل جنبــش زنــان ،جنبــش
دانشــجویی ،جنبــش اقلیتهــای قومــی و مذهبــی ،جنبــش زیســت
محیطــی در جنبــش ســبز محصــول نقــش بیبدیــل ایــن بدنــه اجتماعــی
مشــترک بــود.
پنجم -زنان و مطالبه حقوقشان:
تغییــرات جمعیتــی کــه شــامل شــاخصهایی مثــل ترکیــب
ســنی ،ســواد و دیگــر ویژگیهــای اجتماعــی بــود ،در همــان حــال
کــه کل جمعیــت را در معــرض تغییــر قــرار داد ،جامعــه زنــان ایــران
را نیــز بینصیــب نگذاشــت .و بــه ایــن ســبب موجــب شــکلگیری
تالشهایــی بــرای بهبــود وضعیــت زنــان شــد و اگرچــه ابتــدا در ســطح
نخبــگان و محافــل دانشــگاهی بــروز و ظهــور یافــت ،امــا بــه تدریــج
ســطح پوشــش آن نیــز بیشــتر و بیشــتر شــد .جریــان غالــب خواســت و
تمایــل زنــان بــه تغییــر چنــد شــاخصه مهــم داشــت .اول آنکــه معتقــد
بــود جایــگاه زنــان در ایــران بــر پایــه نابرابــری و ســتم اســتوار شــده
اســت .دوم آنکــه محــور ایــن ســتم و نابرابــری قوانیــن ناعادالنــه در
نظــام حقوقــی کنونــی اســت کــه بایــد بــرای کاهــش آن تــاش کــرد.
از ایــن رو زنــان و بــه خصــوص گروههــای متشــکل آنــان حضــور
ثابــت و موثــری در هــر کنــش جمعــی بــرای تغییــر وضــع موجــود
داشــتهاند و پــس از ایــن نیــز چــه مــا موافــق باشــیم یــا مخالــف نقــش
موثــر خودشــان را ایفــا خواهنــد کــرد.
ششم -گسترش طبقه متوسط:
هانتینگتــون معتقــد اســت نیروهــای حامــی تغییــر در شــهرها
عمدتــا شــامل لمپــن پرولتاریــا (آلونکنشــین هــا) ،کارگــران
صنعتــی و روشــنفکران طبقــه متوســط هســتند .وی و بســیاری دیگــر
از صاحــب نظــران علــوم اجتماعــی و سیاســی بــا مطالعــه مجموعــه
تحــوالت سیاســی و جنبشهــای اجتماعــی از نیمــه دوم ســده بیســتم
بــه خصــوص از  ۱۹۶۰بــه ایــن ســو در آمریــکای التیــن ،آســیا
و آفریقــا نشــان دادنــد کــه بــر خــاف تصــور ،آلونکنشــینها
هســته مخالفــت بــا وضــع موجــود نیســتند زیــرا ایــن گــروه را اغلــب
روســتاییانی تشــکیل مــی دهــد کــه بــه شــهرها مهاجــرت و نســبت
بــه گذشــته وضــع بهتــری دارنــد .آن هــا از لحــاظ ســطح اطالعــات
سیاســی -اقتصــادی ضعیفنــد و مســاله اصلــی و فــوری آنــان تامیــن
غــذا ،شــغل و مســکن اســت یــا بــه قــول مــا گنجشــک روزی هســتند
و ســازمان اجتماعــی درون مناطــق تحــت سکونتشــان نیــز مانــع
اعتــراض سیاســی میشــود .تحــوالت تکنولوژیــک و از آن مهمتــر
تغییــرات مهــم در ســاختار جامعــه صنعتــی موجــب شــده تــا بــه تدریــج
«کار صنعتــی» جایگاهــش را بــه «کار غیرمــادی» دهــد .زیــرا در دنیــای
اقتصــادی بــه تدریــج ســهم اطالعــات ،ارتباطــات ،ابــداع و خالقیــت
بیشــتر و بیشــتر میشــود .کاربــرد و اصطالحاتــی مثــل کار خدماتــی،
کارفکــری و امثالهــم بــه کار غیــر مــادی اشــاره دارد .امــروزه تمایــل
کارفرمایــان بــه افزایــش آمــوزش ،بهبــود نگــرش ،شــخصیت و رفتــار
مناســب ابعــاد دیگــری از جنبههــای غیــر مــادی در کار و فعالیــت
اقتصــادی اســت .بدیهــی اســت ادعــای مــن ایــن نیســت کــه جامعــه

ایــران وارد دوره پسافوردیســم و پســاصنعتی شــده ،بلکــه تاکیــد بــر
آن اســت کــه ایــن رونــد تدریجــی و افزایــش ســهم عوامــل غیرمــادی،
ابــداع و خالقیــت در کار از جملــه افزایــش جمــع کثیــری از مشــاغل
کــه بــا دنیــای کامپیوتــر و اینترنــت ســر و کار دارنــد ،بــه تدریــج بایــد
تصویــر مــا از کارگــر صنعتــی قــرن نوزدهمــی را کــه چارلــی چاپلیــن
بــه زیبایــی در فیلــم عصــر جدیــد نشــان داده اســت ،تغییــر دهــد و بــه
ایــن اعتبــار انتظــار نقــش و کارکــرد متفاوتــی بــرای کارگــران صنعتــی
در جنبشهــای اجتماعــی داشــته باشــیم.
در مــورد شــاخصههای تعییــن طبقــه متوســط هنــوز اتفــاق نظــر
جامعــی وجــود نــدارد ،درآمــد ،شــغل ،موقعیــت و منصــب اجتماعــی
و اقتــدار هــر یــک میتواننــد بخشــی از ویژگیهــای طبقــه متوســط
را توضیــح دهنــد .بــا وجــود ایــن مالکهــای فرهنگــی و ســطح ســواد
دانشــگاهی مولفــه مهمــی در تعریــف طبقــه متوســط اســت ،اگرچــه
ســطح درآمــد آنهــا نیــز همــواره متوســط بــوده و بــه لحــاظ سیاســی از
دموکراســی و مشــارکت عمومــی دفــاع میکننــد.
عمومــا دارنــدگان مشــاغل فکــری ،تخصصــی و مدیــران از جملــه
حقــوق بگیــران و کارمنــدان ،پزشــکان ،مهندســان ،حقوقدانــان،
تکنســینها ،روشــنفکران ،معلمــان ،نویســندگان و هنرمنــدان در
جایــگاه طبقــه متوســط قــرار دارنــد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه
برخــاف طبقــه متوســط ســنتی ،کــه فقــط بــر پایــه درآمــد تعریــف
میشــد ،ایــن گروههــای اجتماعــی ویژگیهــای مشــترک زیــادی
فراتــر از درآمــد دارنــد .پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا طبقــه متوســط
رشــد میکنــد؟ موضــوع مهمــی اســت کــه پاســخ آن در محــدوده
وقــت ایــن جلســه نیســت ،امــا صریحتریــن پاســخ آن اســت کــه رشــد
اقتصــادی بــه شــکل اجتنابناپذیــری رشــد طبقــه متوســط را بــه همــراه
مــیآورد.
طبقــه متوســط جدیــد بــه طــور نســبی از دولــت مســتقل اســت،
ایــن طبقــه بــه دلیــل ویژگیهــای فرهنگــی مایــل بــه مشــارکت
در سرنوشــت جامعــه خــود اســت ،اغلــب بــه واســطه دسترســی بــه
تکنولــوژی ارتباطــات بــه آزادی ،دموکراســی ،عدالــت اجتماعــی و
رفــاه بــرای جامعــه میاندیشــد و لــذا محــور و هســته اصلــی جنبــش
دموکراســیخواهی را شــکل میدهــد« .کالس اوفــه» جامعهشــناس
فرانســوی کــه دربــاره جنبشهــای اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی
زیــاد کار و مطالعــه کــرده ،میگویــد «:طبقــات متوســط جدیــد و
گروههایــی نظیــر دانشــجویان و زنــان خانــهدار محتملتریــن گروههــا
جهــت جلــب بــه اهــداف و عالیــق جهــان شــمول جنبشهــای
اجتماعــی هســتند».
بــه ایــن ترتیــب در ایــن وقــت محــدود تــاش کــردم برخــی عوامــل
مهــم کــه تمایــل گروههــای اجتماعــی را بــرای کنــش جمعــی و ورود
در منازعــه و کمکــش بــرای تغییــر وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب
فراهــم میکننــد ،بــه اختصــار توضیــح دهــم و ایــن از ویژگیهــای
مهــم وقــوع جنبشهــای اجتماعــی و بــه خصــوص جنبــش ســبز اســت
کــه کامــا متاثــر از شــرایط درونــی جوامــع میباشــد.
بحثمــان دربــاره ویژگــی چهــارم جنبشهــای اجتماعــی را در
جلســه بعــدی دنبــال میکنیــم.
 -۱۰اعتراض در جنبش های اجتماعی
بــا عــرض ســام ،مــا تــا اینجــا ســه مولفــه مهــم و مشــترک در
تعاریــف از جنبشهــای اجتماعــی را مــورد بررســی قــرار دادیــم
و بــه مصادیــق آن در جنبــش ســبز اشــاره کردیــم .شــبکه تعامــل
غیررســمی ،اعتقــادات مشــترک یــا هویــت و کنــش جمعــی بــرای

منازعــه و کشــمکش علیــه وضــع موجــود و بــه ســود تغییــر ،ســه
مولفــه مــورد بحــث بودنــد .در ایــن جلســه دربــاره خصیصــه چهــارم
جنبــش اجتماعــی کــه اغلــب تعاریــف بــر آن تاکیــد کردهانــد ،یعنــی
«اعتــراض» و اســتفاده از آن گفتوگــو میکنیــم.
جنبشهــای اجتماعــی ،عاملیتهــای سیاســی غیررســمی هســتند،
آنهــا لزومــا در کادر روشهــای مرســوم و متعــارف سیاســی فعالیــت
نمیکننــد و بســته بــه مشــی و تاکتیکهــا میتواننــد اعتراضــات
خــود را بــا خشــونت همــراه کننــد یــا از خشــونت پرهیــز کننــد ،امــا
در هرحــال اعتــراض نســبت بــه وضــع موجــود از مولفههــای مهــم
آن هاســت .جنبشهــای اجتماعــی را نبایــد بــه شــورش یــا وقایــع
اعتراضآمیــز تقلیــل داد ،هــم چنــان کــه نمیتــوان آن هــا را بــه مثابــه
یــک حــزب یــا ســازمان رســمی تحلیــل کــرد.
اگرچــه ممکــن اســت جنبشهــا بــا اعتــراض بــه رفتــار یــا موضــع
خاصــی آغــاز شــوند امــا بــه هرحــال حوادثــی مجــزا و مســتقل نیســتند،
بلکــه در یــک فراینــد پایــدار و پیوســته خــط ســیر مشــخصی دارنــد.
همیــن پیوســتگی اســت کــه احســاس تعلــق جمعــی و در نهایــت
هویــت را تقویــت میکنــد .در دورههــای فعالیــت آشــکار و پنهــان
کــه بنابــر ضرورتهــای امنیتــی یــا کاهــش و افزایــش ریســک فعالیــت
اجتماعــی بــه وجــود مــی آینــد ،جنبشهــا دچــار گسســتگی و انقطــاع
نمیشــوند و بــا مضمــون هویــت اعتراضــی تــداوم پیــدا میکننــد .از
ایــن رو جنبشهــا اشــکال اعتراضــی بســیار متنوعــی دارنــد .جنبــش
ســبز نیــز یــک جنبــش اعتراضــی اســت ،امــا درهرحــال حــزب یــا
ســازمان نیســت .در منشــور جنبــش ســبز آمــده اســت« :جنبــش ســبز را
نــه میتــوان یــک حــزب متمرکــز دانســت و نــه مجموعــهای از افــرد
ســازماننایافته و بیهــدف .جنبــش ســبز قطــرات بــه هــم پیوســته مــردم
معترضــی اســت کــه بــرای احقــاق حــق خــود بــه دریــا بــدل شــدهاند».
امــا آن چــه جنبــش ســبز بارهــا در بیانیههــا و همینطــور منشــور
خــود بــر آن تاکیــد کــرده ،نفــی خشــونت اســت .بــاز هــم اجــازه دهیــد
اشــارهای کنــم بــه منشــور جنبــش کــه در آن آمــده اســت« :جنبــش
ســبز یــک جنبــش مدنــی اســت کــه پرهیــز از خشــونت و حرکــت
در چارچــوب موازیــن مدنــی را ســرلوحه خویــش قــرار داده اســت.
ایــن جنبــش بــا اعتقــاد بــه اینکــه کرامــت انســانی مــردم اصلیتریــن
قربانــی خشــونت در فضــای تقابلهــای نابرابــر اجتماعــی خواهــد بــود،
ضمــن تاکیــد ورزیــدن بــر گفتگــوی احترامآمیــز متقابــل ،فعالیــت
مســالمتآمیز و توســل بــه راههــای غیرخشــونتآمیز را ارزشــی
خدشــه ناپذیــر میدانــد».
در ادامــه همیــن بحــث و در متــن منشــور تاکیــد شــده کــه توســل
بــه روشهــای غیرخشــونت آمیــز بــه معنــای تســلیم یــا کرنــش در
برابــر ظلــم و یــا ســکوت در برابــر آن نیســت ،بلکــه بــه معنــای
توانایــی مبــارزه و اعتــراض بــر مبنــای حرمــت انســان و شــخصیت
واالی اوست.
در گذشــته روشهــای اعتــراض چنــدان گســترده نبودنــد و بســته بــه
مشــی و اســتراتژی جنبشهــا انتخــاب میشــدند ،امــا امــروز فهرســت
بلنــدی از عمــل و مشــارکت سیاســی بــرای اعتــراض از جملــه صــدور
بیانیههــا ،تظاهــرات ،تحریــم و خــودداری از خریــد کاال یــا پرداخــت
مالیــات و غیــر آن ،همــکاری بــا احــزاب ،بحــث و گفتوگــو
بــا دیگــران ،تحصــن ،اعتصــاب ،ســد معبــر ،برقــراری تمــاس بــا
مقامــات سیاســی و غیــرآن وجــود دارد کــه بیشــتر محصــول فعالیــت
جنبشهــای کالســیک قدیــم اســت .امــا جنبشهــای جدیــد تمایــز
بیــن امــر سیاســی و امــر اجتماعــی را مــورد ســوال قــرار میدهنــد.
«هانــا آرنــت» تمایــزی بیــن انقــاب سیاســی و انقــاب اجتماعــی قایــل
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اســت .او انقــاب آمریــکا را از نــوع سیاســی و انقــاب فرانســه را
از نــوع اجتماعــی میدانــد ،البتــه از نظــر او مطالبــه آزادی سیاســی و
دموکراســی را بایــد از مطالبــه عدالــت اجتماعــی و کشــمکش طبقاتــی
تفکیــک کــرد زیــرا اولــی ماهیــت سیاســی و دومــی ماهیــت اجتماعــی
دارد .امــا از جهــت روش اعتــراض بــه دشــواری میتــوان امــر سیاســی
را از امــر اجتماعــی جــدا کــرد.
بــه قــول دوســتی وقتــی در کشــور مــا آب خــوردن هــم میتوانــد
سیاســی قلمــداد شــود ،چگونــه میتــوان امــر سیاســی و اجتماعــی را از
هــم تفکیــک کــرد .جــدا از دعــوای قدیــم تقــدم عدالــت بــر آزادی یــا
برعکــس ،کــه درواقــع منجــر بــه شــکلگیری چــپ جدیــد یــا سوســیال
دموکراســی شــد ،اگــر تــا دیــروز امــکان جداســازی ایــن دو بــود ،امــروز
دیگــر محــال یــا دشــوار اســت بتــوان سیاســت و اجتمــاع را بــه دو حــوزه
کامــا مســتقل تقســیم کــرد .وقتــی «آببــازی» یــا «هندوانهخــوری» در
پارکهــا امــر سیاســی و تهدیــدی بــرای نظــام مســتقر قلمــداد میشــود،
بایــد پذیرفــت کــه زندگــی مــا در دنیــای امــروز ماهیتــی سیاســی
اجتماعــی دارد .یعنــی مســائل سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
بــه شــدت در هــم تنیدهانــد.
هوشــیاری جنبشهــای اجتماعــی آن بــود کــه ایــن پیوســتگی امــر
سیاســی و اجتماعــی را بســیار زود دریافتنــد و دایــره اعتــراض را منحصــر
بــه دنیــای سیاســت نکردنــد ،امــروز هــر مســاله اجتماعــی کــه در زندگــی
روزمــره مــردم رخ میدهــد ،موضوعــی اســت بــرای اعتــراض و نشــان
دادن فاصلــه و شــکاف بیــن دولت-ملــت ،از ایــن رو بــه قــول آنتونیــو
نگــری «ســاحهای غیــر ویرانگــر بیشــماری در اختیــار انبــوه خلــق و
جنبشهــای اجتماعــی قــرار گرفتــه و لــذا او پیشبینــی میکنــد روزی
را کــه انبــوه خلــق ســاحی میســازد کــه نــه تنهــا آن را قــادر بــه دفــاع
از خــود میکنــد کــه هــم چنیــن شــالوده بخــش ،گســترده و ســازنده نیــز
خواهــد بــود» و «مســاله دســتیابی بــه قــدرت و فرماندهــی بــر ســپاهیان
نیســت بلکــه مســاله نابــودی خــدا مکانــی آن هاســت».
بــه هــر حــال گــذار از جنبشهــای اجتماعــی قدیــم بــه جدیــد
مجموعــهای از فعالیتهــای سیاســی را بــه ذخیــره و منبــع سیاســی
شــهروندان افــزوده اســت .بــه قــول یکــی از نظریهپــردازان در حــوزه
جنبشهــای اجتماعــی (لیپســکی) «اعتــراض پنــاه و ملجــاء سیاســی
بیقدرتهــا اســت» بــه عبــارت دیگــر تــاش بــرای تغییــر در
جنبشهــای اجتماعــی جدیــد از طریــق اســتفاده مســتقیم از قــدرت
انجــام نمیشــود ،بلکــه بــا فعــال کــردن دیگــر گروههــا بــه خصــوص
گروههــای ضعیــف ،محقــق میشــود .بــه ســخن دیگــر اعتــراض ،یــک
فرآینــد ترغیــب غیــر مســتقیم و درگیــر کــردن گرههــای اجتماعــی
مختلــف بــرای تغییــر اســت .همــان طــور کــه میبینیــد ایــن دیــدگاه
خیلــی متفــاوت از روشهــای ســنتی و مرســوم مبــارزه سیاســی در
گذشــته اســت .بــه قــول «دالپورتــا» از جنبشهــای اجتماعــی «اغلــب
بیشــتر بــه خاطــر روشهــای ترغیبشــان یــاد میشــود تــا بــه خاطــر
اهدا فشــان».
امــا همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز توضیــح دادم جنبشهــای
اجتماعــی همــواره در برابــر انتخــاب روشهــای اعتراضــی خشــونتآمیز
بــا غیــر خشــونت آمیــز قــرار دارنــد .بارهــا از دوســتان مختلــف ایــن
ســوال را شــنیدهاید کــه آیــا آنچــه واقعــا در عاشــورای  ۸۸رخ داد نشــان
دهنــده اعمــال خشــونت از ســوی مــا بــود؟ بســیاری از مــا ناظــر وقایــع آن
روز بودیــم ،بعدهــا مهنــدس موســوی در بیانیــه خودشــان پاســخ شــبهات
و ادعاهــای دروغ صــدا و ســیما را دادنــد و تاکیــد کردنــد کــه آن روز
عــزاداران ســبز بودنــد کــه مــورد تعــرض و حملــه نیروهــای ســرکوب
قــرار گرفتنــد.
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امــا ســوال اساســی کــه همــواره در برابــر همــه جنبشهــا بــه خصــوص
جنبشهــای بــا مشــی ضــد خشــونت از جملــه جنبــش ســبز قــرار دارد،
ایــن اســت کــه آیــا حــذف کامــل خشــونت در جامعــه بــه خصــوص در
دوران اعتــراض ممکــن اســت؟
چرچیــل در بحــث دربــاره خلــع ســاح و پیامدهــای جهانشــمول
شــدن توســل بــه خشــونت حکایتــی را تعریــف میکنــد و میگویــد:
«در یکــی از ایــام روزگاران دور ،تمــام حیوانــات ســاکن در بــاغ وحشــی
تصمیــم گرفتنــد ســاحهای خــود را کنــار بگذارنــد و از خشــونت
اجتنــاب کننــد .کرگــدن گفــت اســتفاده از دنــدان عملــی وحشــیانه
اســت و بایــد ممنــوع شــود امــا اســتفاده از شــاخ فقــط جنبــه دفاعــی
دارد و بایــد مجــاز باشــد .گــوزن و خارپشــت بــا او موافقــت کردنــد .بــا
وجــود ایــن ،پلنــگ علیــه اســتفاده از شــاخ ســخن ســرداد و از بــه کار
بــردن دندانهــا و حتــی پنجههــا بــه عنــوان اعمالــی مســالمتجویانه و
صادقانــه دفــاع کــرد.
ســرانجام خــرس علیــه بــه کار بــردن دنــدان ،پنجــه و شــاخ زبــان
گشــود و پیشــنهاد کــرد تــا وقتــی حیوانــات در مــورد ایــن ضرورتهــا
بــه توافــق نرســیدهاند ،ســفت و محکــم در آغــوش فشــردن جایگزیــن
خوبــی اســت»
چرچیــل میخواهــد نتیجــه بگیــرد کــه هــر حیوانــی شــیوه توســل
بــه خشــونت خــاص خــود را ابــزاری کامــا عادالنــه و مســالمتآمیز
میدانــد .گاه از چشــمانداز دموکراســی ،اصطــاح خشــونت دفاعــی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و منظــور آن اســت کــه خشــونت
نمیتوانــد چیــزی بســازد ،بلکــه صرفــا میتوانــد آنچــه تاکنــون
ســاخته اســت ،حفــظ کنــد .گاه نیــز اصطــاح «خشــونت دموکراتیــک»
( )Democratic Violenseبــه کار بــرده شــده ،بــه معنــای خشــونتی کــه
فقــط میتوانــد از جامعــه دفــاع کنــد و نمیتوانــد آن را بســازد .امــا
همــه ایــن مفاهیــم بــه میــزان کافــی مبهــم هســتند تــا بــه خشــونت محــض
ختــم شــوند.
«آنتونیــو نگــری» معتقــد اســت توســل دموکراتیــک بــه زور و
خشــونت ،نــه بــا جنــگ حاکمیــت یکــی و نــه ضــد آن اســت ،بلکــه
چیــز دیگــری اســت .وی چهــار شــرط یــا تفــاوت را مطــرح میکنــد:
اول اینکــه برخــاف آرایــش نویــن دولتهــا کــه در آن جنــگ نقــش
اصلــی را دارد و بنیــان سیاســت اســت ،دموکراســی بایــد از خشــونت
صرفــا بــه عنــوان وســیلهای بــرای پیگیــری اهــداف سیاســی اســتفاده
کنــد .دوم آن کــه چنیــن خشــونتی صرفــا در مقــام دفــاع بــه کار رود،
ســوم ایــن کــه اســتفاده دموکراتیــک از خشــونت بــه خــود ســازمان
دموکراتیــک مربــوط اســت و باالخــره چهارمیــن شــرط آن اســت کــه
ســاح و اســتفاده از آن مــورد نقــد دائمــی قــرار بگیــرد.
اگرچــه چهــار شــرط آنتونیــو نگــری خشــونت در جنبشهــای
اجتماعــی را تــا حــدی مهــار میکنــد امــا تجربــه جنبشهــای اجتماعــی
نشــان داده کــه وقتــی خشــونت بــدون قیــد و شــرط نفــی نشــود،
میتوانــد بــه ســرعت ابعــاد گســترده و غیرقابــل کنترلــی داشــته باشــد
و در نهایــت بــه تشــدید اعمــال خشــونت از ســوی قــدرت ســرکوب
نظامهــای سیاســی منجــر شــود و بدیهــی اســت کــه در ایــن مقابلــه
نیرویــی کــه منابــع بیشــتری بــرای اعمــال زور دارد ،بــه پیــروزی دســت
خواهــد یافــت .در ایــن میــان حتــی رویکردهــای حقــوق بشــری کــه
اعمــال خشــونت را فقــط بــر اســاس اصــول اخالقــی مشــروع میداننــد
نیــز چارهســاز نیســت.
بحــث بیشــتر دربــاره اندیشــه ضــد خشــونت در جنبشهــای اجتماعــی
را در جلســه آینــده پــی میگیریــم.

راهبرد اصالحات؛
راهی میان انقالب و اقتدارگرایی

علی مزروعی

فعــاالن سیاســی و اجتماعــی در مواجهــه بــا نظــام سیاســی مســتقر و
وضعیــت موجــود جامعــه مــی تواننــد ســه راهبــرد را در پیــش گیرنــد :
 -١انقــاب -٢ ،اقتدارگرایــی ،و  -٣اصالحــات .در ادامــه بــه شــرح و
تبییــن هــر یــک از ایــن راهبردهــا و پیامدهــای آن پرداختــه و در جمــع
بنــدی بــه راهبــرد مختــار خــود راه خواهــم بــرد.
 -١انقالب :
در ایــن راهبــرد اصــل بربــه رســمیت نشــناختن نظــام سیاســی
مســتقر ( عــدم مشــروعیت رژیــم حاکــم بــه هــر دلیــل و عنــوان
) و اقــدام بــرای برانــدازی و ســقوط آن بــه هــر طریــق ممکــن و از
جملــه شــیوه هــای تــرور و جنــگ مســلحانه و برپایــی نظــام سیاســی
تازه است.
اگــر بخواهیــم بــه مصــداق عملــی ایــن راهبــرد در عرصــه سیاســی
اجتماعــی ارجــاع دهیــم مــی تــوان بــه رخــداد ” انقــاب فرانســه ” در
اواخــر قــرن هیجدهــم میــادی ( ســال  ،) ١۷٨٩کــه در واقــع پیشــتاز
انقالباتــی بــود کــه در دوقــرن بعــد چهــره سیاســی دنیــا و بــه ویــژه
غــرب را تغییــر داد ،اشــاره کــرد .بررســی و تحلیــل علــل وقــوع ایــن
انقــاب ،رخدادهــای انقــاب و پیامدهــای آن ،و اینکــه چقــدر ایــن
انقــاب توانســت بــه اهدافــی کــه انقالبیــون مدنظــر داشــتند ،دســت
یابــد و نظــام سیاســی فرانســه را تغییــر دهــد ،طبعــا مــی توانــد خــوراک
فکــری مناســبی بــرای بازخوانــی انقالبهــای فراوانــی کــه در دوقــرن
گذشــته در کشــورهای مختلــف عالــم ،و از جملــه آخریــن انقــاب
قــرن بیســتم ،کــه در ایــران رخــداد ،باشــد.
کتــاب ” انقــاب فرانســه و رژیــم پیــش از آن ” نوشــته ” الکســی
دوتوکویــل ” ترجمــه ” محســن ثالثــی ” از ” انتشــارات مرواریــد ” از
جملــه کتابهائــی اســت کــه بــا دیــدی عمیــق و محققانــه بــه بازخوانــی ”
انقــاب فرانســه ” پرداختــه اســت کــه پژواکــش در اروپــای آن روزگار
و جهــان موجــی بــه راه انداخــت کــه تــا ســالها از حرکــت بــاز نایســتاد.

بــا همــۀ ایــن احــوال نویســندۀ ژرف اندیــش پــس از گذشــت شــش
دهــه از ایــن انقــاب بــا کالبدشــکافی موضــوع برایــن نظــر ابــرام مــی
کنــد کــه انقــاب بــه دالئلــی کــه در کتــاب تحلیــل و برشــمرده شــده
اســت ،نتوانســت تغییــری بنیــادی در تالئــم (ســازگاری) بــا دموکراســی
و آزادی در نظــام سیاســی فرانســه بــه عمــل آورد .بــه فرازهایــی از
پیشــگفتار کتــاب توجــه کنیــد :
” مــن پیوســته چنیــن احســاس میکــردهام کــه آنهــا ( انقالبیــون
) در ایــن کوشــش شــگفت انگیزشــان بســیار کمتــر از آنچــه کــه
معمــوالً در کشــورهای دیگــر پنداشــته میشــود و همچنیــن بســی کمتــر
از آنچــه کــه خودشــان در آغــاز بــاور داشــته بودنــد ،موفــق گشــتند.
زیــرا متقاعــد گشــتهام کــه آنهــا بیآنکــه خــود بویــی از ایــن امــر بــرده
باشــند ،نــه تنهــا بســیاری از آداب و رســوم و شــیوههای اندیشــه را از
رژیــم پیشــین اخــذ کــرده بودنــد ،بلکــه حتــی آن ” ایدههایــی ” کــه
انقالبیــان مــا را بــه نابــودی ایــن ” رژیــم ” برانگیختنــد ،نیــز از همــان ”
رژیــم ” سرچشــمه گرفتــه بودنــد ( ” .صــص ٩و)١٠
” انقــاب فرانســه در واقــع دو مرحلــۀ مشــخص دارد؛ یکــی
مرحلـهای کــه در آن هــدف ملــت فرانســه جــارو کــردن همــه متعلقــات
گذشــته بــود و دیگــری ،مرحلــهای کــه در آن کوشــشهایی انجــام
گرفتــه بودنــد تــا از نابــودی تکــه پارههــای بــه جــای مانــده از نظــام
گذشــته جلوگیــری گــردد .زیــرا بســیاری از قوانیــن و روشهــای اداری
ســرکوب شــده در ســال  ،١۷٨٩چنــد ســال بعــد دوبــاره نمایــان گشــتند؛
همچــون رودخانـهای کــه پــس از منحــرف شــدن بــه زیرزمیــن ،دوبــاره
در نقط ـهای دیگــر و از بســتری تــازه ســر بــرآورد ( ».صــص  ١٢و )١٣
بــا توجــه بــه محتــوای ایــن کتــاب و بــه ویــژه فرازهایــی کــه آورده
شــد ،میتــوان بــه بازخوانــی تمــام انقالبهــای پــس از ” انقــاب
فرانســه ” و از جملــه انقــاب اســامی در ایــران پرداخــت .بــا مــروری
برهرآنچــه تجربــه شــده ســوگمندانه بایــد گفــت تجربههــای انقــاب
فرانســه در انقــاب همــۀ کشــور کــم و بیــش تکــرار شــده اســت.
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در ســایه همیــن تجربیــات و تحــوالت ســریعی کــه در عرصههــای
گوناگــون از نیمــه دوم قــرن بیســتم بدیــن ســو رخ داده اســت بنظــر
میرســد « راهبــرد انقــاب » کــم کــم جاذبــه خــودرا بــرای تحــول
نظامهــای سیاســی از دســت داده اســت ،بــه گونــهای کــه پــس از
رخــداد انقــاب اســامی در کشــورمان در ســال ١٩٧٩( ١٣۵٧
میــادی) شــاهد انقــاب دیگــری بــه ســبک انقالبهــای کالســیک
در جهــان نبودهایــم.
 -٢اقتدارگرایی :
در ایــن راهبــرد اصــل بــر بــه رســمیت شــناختن نظــام سیاســی
مســتقر ( مشــروعیت کامــل رژیــم حاکــم بــه هــر دلیــل و عنــوان )
و اقــدام بــرای حفــظ آن بــه هــر طریــق ممکــن و از جملــه کاربــرد
شــیوههای امنیتــی و نظامــی بــرای ارعــاب و ســرکوب مخالفــان و
منتقدان است.
هرچنــد ” انقــاب “هــا در مقابلــه بــا دیکتاتــوری و اســتبداد
رژیــم حاکــم صــورت گرفتــه و در پــی تاًســیس و برپایــی نظــام
نوینــی بــر پایــه شــعارها و آرمانهــای انقالبــی همچــون عدالــت،
آزادی و…برآمدهانــد ،تجربــه نشــان داده اســت کــه پــس از یــک
دوره شــور انقالبــی بــه تدریــج و ذیــل عنــوان حفاظــت و پاســداری
از انقــاب نوعــی ” اقتدارگرایــی ” در درون رژیــم جدیــد و در
قالبــی ” ایدئولوژیــک ” شــکل میگیــرد کــه اگــر بدتــر از وضعیــت
رژیــم ســرنگون شــده نباشــد ،بهتــر هــم نیســت! در ایــن بــاره بازهــم
میتــوان بــه پژوهــش و نظــر دوتوکویــل ارجــاع داد :
” در پیگیــری مســیر انقــاب ،بــه رویدادهــا ،اشــتباهها و
داوریهــای نادرســتی خواهــم پرداخــت کــه موجــب شــدند همیــن
فرانســویان انقالبــی آرمــان اصلیشــان را رهــا کننــد و از آزادی روی
برگرداننــد و بــه برابــری در وضــع بردگــی تحــت حکومــت ســرور
سراســر اروپــا ( ناپلئــون بناپــارت ) تــن در دهنــد .مــن نشــان خواهــم
داد کــه چگونــه یــک حکومــت نیرومندتــر و بســیار خودکامهتــر از
آن حکومتــی کــه انقــاب ســرنگونش کــرد ،بــار دیگــر اداره امــور
کشــور را متمرکــز کــرد و بــه یــک قــدرت همــه جانبــه دســت یافــت
و آزادیهایــی را کــه بــه بهــای گرانــی خریــده بودیــم ســرکوب کــرد
و ِصــرف تظاهــر بــه آزادی را بــه جــای آن نشــاند؛ و چگونــه اصــل”
حاکمیــت مــردم ” برپایــه آزادی انتخــاب کنندگانــی قــرار گرفــت کــه
نــه اطــاع کافــی و نــه فرصــت گردهمایــی و تصمیــم گیــری در مــورد
مشــیهای بــه آنهــا داده شــده بود؛(جملــه نقــل قــول اســت و متاًســفانه
دقیــق نیســت) و ســرانجام اینکــه چگونــه الف و گزافهــای راجــع
بــه “راًی آزادانــه” در امــور مالیــات گــذاری ،جــز توافــق بیمعنــای
مجالــس گــوش بــه فرمــان چیــز دیگــری از کار در نیامــد .بدیــن ســان،
ملــت فرانســه از ابزارهــای حکومــت برخویــش و ضمانتهــای عمــدۀ
حقــوق خــود محــروم گشــته بــود ،یعنــی از آزادی گفتــار ،اندیشــه
و نوشــتار کــه ارزشــمندترین و شــریفترین دســتاوردهای انقــاب
بودنــد – اگرچــه حکومــت ایــن دوره نیــز مدعــی بــود کــه تحــت
همیــن اصــول عمــل مــی کنــد و همیــن عنوانهــای باشــکوه را بــر
زبــان مــیآورد ( ” .ص ) ١۵
” تنهــا بازدارنــدهای کــه حکومــت پیشــین در اجــرای برنامــۀ
گســتردهاش بــا آن روبــرو شــده بــود ،دســتگاه قضائــی کشــور بــود؛
امــا حتــی درایــن قلمــرو نیــز حکومــت گوهــر قــدرت را بــه چنــگ
آورد و تنهــا نمایــی از آن بــرای رقیبانــش بــه جــای گذاشــت.
حکومــت ظاهــرا ً دســت دادگاه هــای عالــی کشــور را از ادارۀ امور
قضائــی کوتــاه نســاخته بــود ،امّــا بــه تدریــج اقتــدار خویــش را چنــدان
گســترش داده کــه عمــ ً
ا حــوزه اقتــدار ایــن دادگاه هــا را غصــب
نموده بود…” ( ص ) ١٠٩
در دوره حاکمیــت رژیــم پهلــوی در کشــورمان ،شــاهد وضعیتــی
مشــابه وضعیــت فرانســۀ قبــل از انقــاب ،بــه ویــژه در مقولــه ” قــدرت
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متمرکــز و مطلقــه “ ،هســتیم .ایــن رژیــم بــرای ایــن ” تمرکزقــدرت
” در طــی زمــان همــان مســیری را پیمــود کــه رژیــم ســلطنتی فرانســه
پیمــوده بــود .رژیــم حاکــم از یــک ســو بــا تکیــه بــر نیروهــای
نظامــی و امنیتــی و اطالعاتــی فضــای رعــب و ارعــاب را بــر جامعــه
حاکــم کــرده و بــر مداخلــۀ حکومــت در جزئــی تریــن امــور جامعــه
و شــهروندان افــزوده بــود ،و از ســوی دیگــر بــا شــدت گیــری
اعتراضــات ،بــه ویــژه پــس از قیــام  ١۵خــرداد  ،١٣۴٢کــه محاکــم
دادگســتری از رســیدگی بــه پرونــده فعــاالن سیاســی مخالــف
اســتنکاف کردنــد ،بــا راه انــدازی دادگاه هــای نظامــی بــه نوعــی قــوه
قضائیــه را بــرای برخــورد بــا مخالفــان سیاســی غصــب کــرده بــود.
در اواخــر دهــه چهــل و اوائــل دهــه پنجــاه ،کــه فعالیــت گــروه هــای
چریکــی بــاال گرفتــه بــود ،رژیــم بــا تشــکیل ” کمیتــه مشــترک ضــد
خرابــکاری ” و ” دادگاه هــای نظامــی ” اوج ” قــدرت متمرکــز و
مطلقــۀ ” خــود را بــه نمایــش گذاشــت .امّــا بــر خــاف آنچــه قــدرت
و اقتــدار انتظــار داشــت ،بــا ایــن اقدامــات اســباب فروپاشــی و ســقوط
خــود را بــا ” انقــاب اســامی ” فراهــم آورد.
پــس از ” انقــاب اســامی ” قــرار بــود شــعار ” اســتقالل ،آزادی،
جمهــوری اســامی ” عملیاتــی شــود و” قــدرت متمرکــز و مطلقــه ” بــه
” قــدرت منتشــر در جمهــور مــردم ” تبدیــل شــود .امّــا حــوادث پــس
از انقــاب و رخــداد جنــگ توجیهگــر بازتولیــد شــیوههای پیشــین
شــد و پــس از انقــاب در قالبــی جدیــد و ایدئولوژیــک شــد و در
گــذر زمــان تشــدید و تثبیــت گردیــد .نهادهــای نظامــی و امنیتــی و
اطالعاتــی بــه شــکلی مشــابه گذشــته امــا بــا عنــوان انقالبــی تشــکیل و
بازوهــای سیاســت ارعــاب شــدند ” .دادگاه هــای اســتثنایی “ ،بــدون
آنکــه نامــی از آنهــا در قانــون اساســی آمــده باشــد ،بــا عناویــن ”
دادگاه انقــاب اســامی ” و ” دادگاه ویــژه روحانیــت “ ،بــرای
محاکمــه مخالفــان و منتقــدان سیاســی بــراه افتادنــد ،و بــه گونــهای
قــوه قضائیــه بــرای اعمــال ” قــدرت متمرکــز و مطلقــه ” غصــب
شــد .اینگونــه بــود کــه درهمــه ســال هــای پــس از انقــاب اجــرای
برخــی اصــول قانــون اساســی و از جملــه اصــل  ١۶٨کــه صراحــت
دارد  ” :رســیدگی بــه جرائــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا
حضــور هیــأت منصفــه در محاکــم دادگســتری صــورت میگیــرد.
نحــوه انتخــاب ،شــرایط ،اختیــارات هیــأت منصفــه و تعریــف جــرم
سیاســی را قانــون ر اســاس موازیــن اســامی معیــن میکنــد ” .بــه
بوتــه فراموشــی ســپرده شــد .جالــب آنکــه خبــرگان تدوینگــر قانــون
اساســی بــا عبرتآمــوزی از تجربــه رژیــم پیشــین و بــرای آنکــه دیگــر
ماجــرای دادگاههــای نظامــی رژیــم پیشــین تکــرار نشــود و قــوه قضائیه
بــه غصــب حاکمیــت در نیایــد ،در اصــل مربــوط بــه دادگاههــای
نظامــی آوردنــد  ” :دادســتانی و دادگاههــای نظامــی ،بخشــی از قــوۀ
قضاییــه کشــور و مشــمول اصــول مربــوط بــه ایــن قــوه هســتند ”.امــا
اینهــا نمیدانســتند کــه حاکمیــت بــرای غصــب قــوه قضائیــه و تضییــع
حقــوق شــهروندان بــه اختــراع ” دادگاههــای اســتثنایی ” خواهــد
پرداخــت .در ایــن رونــد بــا اســتحالۀ انقــاب ،بازتولیــد تمرکــز
تمســک
قــدرت و ” قــدرت مطلقــه ” در قالــب حقوقــی جدیــد و ّ
بــه شــیوههای پلیســی و امنیتــی بــرای حفــظ حاکمیــت اســتبدادی
هماننــد ” رژیــم خودکامــۀ ” قبلــی بــه روشــنی هویداســت ،و بــا آنچــه
انقالبیــون از انقــاب مــی خواســتند ســازگاری و تناســب چندانــی
نــدارد .و ایــن نتیجــه بــه رغــم هزینــه گــران ســنگی اســت کــه در انجام
یــک انقــاب بــر کشــور و مــردم تحمیــل مــی شــود کــه غیــر قابــل
جبران است.
یــادآور میشــود کــه در صفبنــدی نیروهــای سیاســی کشــورمان
” اقتدارگرایــان ” بــه نوعــی در قالــب جنــاح ” محافظــه کار ” تعریــف
و ایــن همانــی مــی شــوند ،چــرا کــه بــه لحــاظ فکــری و سیاســی از
یــک آبشــخور تغذیــه میشــوند .محافظــهکاران همــواره خــود را
حافــظ ســنتهای جامعــه اعــم از دینــی و عرفــی مــی داننــد و در برابــر

تحــوالت مقاومــت میکننــد .اقتدارگرایــان هــم ایــن چنینانــد ،بــا
ایــن تفــاوت کــه گفتمــان محافظــهکاری میتوانــد درعمــل ملتــزم
بــه روشهــا و قواعــد بــازی سیاســی و قانــون باشــد ،امــا اقتدارگرایــی
چــون در قالبــی ” ایدئولوژیــک ” ( در کشــورمان بــا قرائتی اســتبدادی
از اســام و شــیعه ) تعریــف و تجلــی مــی یابــد بــه هیچگونــه قاعــده
و قانونــی خــود را ملتــزم نمیدانــد و بــرای حاکمیــت خــود اعمــال
هــر شــیوه و رفتــاری را مجــاز میشــمارد .بنابرایــن در عمــل سیاســی
نبایــد بیــن ” محافظــه کاران ” و ” اقتدارگرایــان ” ایــن همانــی قائــل
شــد بلکــه بایــد بــه جدائــی بیــن ایــن دو نیــرو توجــه داشــت و در
مقابلــه بــا ” اقتدارگرایــی ” بــه ” محافظــه کاران ” میــدان داد ،چراکــه
در رونــد تحــوالت جامعــه بــه ســوی دموکراســی ،نیروهــای محافظــه
کار میتواننــد کمــک کار تنــوع و تکثــر فکــری و سیاســی در
جامعــه باشــند( .روشــن نشــده اســت کــه محافظــهکاران چــه کســان
یــا چــه نیروهائــی هســتند و چگونــه میشــود آنهــا را از اقتدارگرایــان
تشــخیص داد).
 -٣اصالحات :
در ایــن راهبــرد اصــل بربــه رســمیت شــناختن نظام سیاســی مســتقر
( مشــروعیت نســبی رژیــم حاکــم بــه هــر دلیــل و عنــوان ) اســت ،امــا
شــیوۀ عمــل و کارآمــدی نظــام سیاســی در انطبــاق بــا آرمانهــای
اولیــه انقــاب و حاکمیــت قانــون اساســی برآمــده از آن مــورد نقــد
و انتقــاد بــوده و بــر ضــرورت اصالحــات در ســاختار حقیقــی و
حقوقــی تصریــح و تاکیــد و درعمــل سیاســی پیگیــری مــی شــود.
« راهبــرد اصالحــات بــه عنــوان راهــی میــان انقــاب و
اقتدارگرایــی » را مــی تــوان برآمــده از تجربیــات دوقــرن گذشــته
بشــری دانســت .قــرن بیســتم را بــه ویــژه قــرن انقالبــات لقــب دادهانــد.
از انقــاب کمونیســتی  ١٩١٧در شــوروی و بعــدا ً چیــن و کوبــا تــا
جنبشهــای ضــد اســتعماری و آزادیبخــش در کشــورهای آســیایی
و آفریقایــی و آمریــکای التیــن ،و ســرانجام انقــاب ساندنیســتها
در نیکاراگوئــه و انقــاب اســامی درایــران .جالــب اینکــه ســرآغاز
انقالبــات قــرن بیســتم یــک انقــاب ضــد دینی بــود و پایــان بخشاش
یــک انقــاب دینــی ،و ایــن حکایــت از پویــش تاریخــی بشــر بــرای
دســتیابی بــه الگویــی مــی کنــد کــه بتوانــد زندگــی بهتــری را بــرای
او رقــم زنــد و بــه نیازهــای مــادی و معنــویاش پاســخگو باشــد.
البتــه انجــام ایــن انقالبــات و تحــوالت در حالــی صــورت
گرفــت کــه دربخشــی دیگــر از جهــان (آمریــکا و اروپــای غربــی
و ژاپــن) رونــد امــور برپایــه قواعــد دموکراتیــک پیــش مــی رفــت
و کشــورهای ایــن مناطــق فــارغ از هرگونــه تالطمــی راه رشــد و
توســعه را بســرعت میپیمودنــد.
همیــن امــر یــک جهــان دوقطبــی و جنــگ ســرد را باعــث شــده
بــود کــه در نهایــت بــا فروپاشــی یــک قطــب ( بلــوک کمونیســتی
شــرق) در ابتــدای دهــه آخــر قــرن بیســتم جهــان وارد عصرنوینــی
شــد ،و دنیــای فکــری جدیــدی را رقــم زد.
بحــث « انقــاب یــا اصــاح » از درون چنیــن تحــوالت عینــی
و تالشهــای فکــری زاده شــد و بتدریــج و در گــذر زمــان وزنــۀ
راهبــرد « اصالحــات » بــر « انقــاب » ســنگینی کــرد .رخــداد ”
جنبــش اصالحــات ” در کشــورمان در انتخابــات ریاســت جمهــوری
دوم خــرداد١٣٧۶و روی کار آمــدن دولــت خاتمــی را بایــد ناشــی از
ایــن واقعیــت دانســت .هرچنــد رویارویــی اقتدارگرایــان بــا دولــت
اصالحــات باعــث ناکامــی دولــت خاتمــی در انجــام اصالحــات
و نهادینــه کــردن آن و روی کار آمــدن حاکمیــت یکدســت
اقتدارگرایــان از میانــه ســال ١٣٨۴بــه بعــد شــد ،امــا رخــداد انتخابــات
ریاســت جمهــوری خردادمــاه ســال  ١٣٨٨باردیگــر بــر خواســت
اصالحــات از ســوی اکثریــت مــردم مهــر تاییــد نهــاد.
اقتدارگرایــان ایــن بــار ناچــار بــه تو ّســل بــه تقلــب و کودتــای

انتخاباتــی در برابــر ایــن رخــداد شــدند .نتیجــه ،حضــور میلیونــی
شــهروندان در خیابانهــا در اعتــراض بــه ایــن کودتــا و برآمــدن ”
جنبــش ســبز ” بــود .بــه رغــم همــه تمهیداتــی کــه از ســوی حاکمیــت
اقتدارگــرا بــرای ســرکوب ایــن جنبــش در چهــار ســال دوم دولــت
کودتایــی احمــدی نــژاد بــکار بســته شــد ،ایــن جنبــش حضــور و
تاثیــر خــود را در انتخابــات ریاســت جمهــوری خــرداد ســال ١٣٩٢
بــا فراهــم ســازی شــرایط بــرای انتخــاب رئیــس جمهــوری اعتدالگــرا
( مخالــف اقتدارگرایــی ) نشــان داد.
دامنــه ایــن جنبــش همچنــان بــاز اســت و بــه نظــر مــی رســد
کــه بــا توجــه بــه هزینــه هــا و پیامدهــای دو راهبــرد دیگــر ،بــرای
کشــور بــرای مــا ایرانیــان راهــی جــز ” راهبــرد اصالحــات ” بــرای
بــرون رفــت از وضعیــت موجــود و گــذار بــه ســوی دمکراســی
وجود ندارد.
بــه عنــوان حســن ختــام ایــن مقــال بــاز بــه ایــن نظــر دوتوکویــل
ارجــاع مــی دهــم  ” :تنهــا آزادی اســت کــه میتوانــد ایــن تباهیهــا
را کــه در واقــع در سرشــت اینگونــه جوامــع سرشــتهاند ،برانــدازد و از
تاثیــر زیانبــار آنهــا جلوگیــری نمایــد .و بــاز تنهــا آزادی اســت که می
توانــد اعضــای یــک اجتمــاع را از انــزوا درآورد ،انزوایی کــه در آن،
یــک فــرد فقــط ســرگرم امــور شــخصی خویــش اســت و بــه دیگــران
کاری نــدارد؛ زیــرا ایــن آزادی اســت کــه انســانها را بــه تمــاس بــا
یکدیگــر وا مــی دارد و بدانهــا احســاس عضویــت فعاالنــه در اجتمــاع
می بخشد.
در اجتمــاع شــهروندان آزاد ،بــه هــر انســانی هــر روزه یــادآوری
مــی شــود کــه بایــد بــا شــهروندان دیگــر نشســت داشــته باشــد ،بــه
گفتههــای آنهــا گــوش فــرا دهــد و بــا آنهــا تبــادل نظــر کنــد ،تــا
آنکــه ســرانجام توافقــی در زمینــه مصالــح همگانــی بــه دســت آیــد.
تنهــا آزادی اســت کــه مــی توانــد اذهــان ” انســانها ” را بــه فراســوی
مــال پرســتی محــض و نگرانیهــای تنــگ نظرانــه شــخصی کــه در
مســیر زندگــی روزانــه پیوســته مطــرح مــی شــوند ،راه بــرد و آنــان
را در هــر لحظــه از زندگــی متوجــه ســازد کــه بــه یــک هســتی
گســترده تــر وابســتگی دارنــد ،هســتیای کــه همگــی آنهــا را در بــر
گرفتــه اســت و بــر فــراز هســتیهای فردیشــان جــای دارد – یعنــی
ســرزمین ملــی .تنهــا آزادی اســت کــه در برخــی لحظــات بحرانــی،
آرمــان واالتــر و نیرومندتــری را جایگزیــن عشــق انســانها بــه رفــاه
مــادی مــی ســازد و هدفهــای دیگــری بــه جــز ثروتمنــد شــدن
را بــه پیــش مــی کشــد و پرتــوی مــی افشــاند کــه همــگان تحــت
آن میتواننــد تباهیهــا و شایســتگیهای راستینشــان را ببیننــد و
بســنجند ( ” .صــص  ١٩و )٢٠
از ایــن منظــر مــی تــوان بــه ” جنبــش ســبز ” نــگاه کــرد .هــدف
ایــن جنبــش جــز بازیابــی ” آزادی ” بــرای زُدودن خودکامگــی پیامــد
انقــاب و تباهیهــای آن نیســت ،و اقتضــای بازخوانــی انقــاب
حکــم مــی کنــد کــه اهــداف ایــن جنبــش بــا توجــه بــه امکانــات و
مقــدورات زمانــه ،بــه رغــم دشــواریها و هزینههایــی کــه دارد ،پــی
گرفتــه شــود تــا کشــورمان بتوانــد در دامــن آزادی و مردمســاالری
راه خــود را بــه ســوی رشــد و توســعۀ مــادی و تعالــی معنــوی بپیمایــد.
برایــن نظــرم کــه بــا پیشــبرد ” جنبــش ســبز ” برپایــۀ بیانیههــا و
منشــور منتشــره از ســوی رهبــران جنبــش مــی توانیــم کشــورمان را
از دام عقــب ماندگیهــا و اســتبداد دینــی حاکــم رهایــی بخشــیم و
بــه مطالبــات تاریخــی مردممــان بــرای دســتیابی بــه حاکمیــت قانــون،
عدالــت ،آزادی ،مردمســاالری و رفــاه همگانــی تحقــق بخشــیم.
اینکــه چگونــه میتــوان ” راهبــرد اصالحــات ” را عملیاتــی کــرد
و رهیافتهــای بســوی دمکراســی را پیمــود بحــث و مقــال دیگــری
را میطلبــد کــه بایــد بــا اســتفاده از تجربیــات دیگــران در ایــن بــاره
در فرصــت دیگــری بــدان پرداخــت.
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پیش نیازها و انواع «استراتژی» در ایران کنونی

رضا علیجانی

برای طراحی و طرح هر استراتژی باید در ابتدا
الف – به «تحلیل شرایط» پرداخت؛
ب – «هدف» یا اهدافی که در پیش است را تبیین نمود؛ و
پ – «کنشــگران» یــا نیروهــای حامــل آن اســتراتژی را مشــخص
کــرد ،و باالخــره؛
ت – اســتراتژی بــه عنــوان نقشــه راه را طــرح و تدویــن کــرد کــه
برآمــدی از ســه پیــش نیــاز باالســت بــرای طراحــی یــک برنامــه عملــی
و قابــل تحقــق جهــت حرکــت از وضعیــت کنونــی و تغییــر آن و رســیدن
بــه وضعیــت مــورد نظــر.
البتــه ممکــن اســت «هــدف» آن چنــان دور ازدســترس باشــد کــه
طــرح «هــدف هــای مرحلــهای» ،و بــر اســاس آن ،طــرح اســتراتژی
ِ
چنــد مرحلــهای ،و احیانــا چند«ســناریو»یی ،و در واقــع نقشــههای راه
چندوجهــی ،را الزامــی ســازد.
بدیــن ترتیــب هــر اســتراتژی متشــکل از ســه پیــش نیــاز و یــک
برآمــد اســت.
امــا خــود (الــف -یعنــی) تحلیــل شــرایط مســتلزم نــگاه کلــی و
فشــرده و اجمالــی بــه شــرایط موجــود در چهــار حــوزه اســت:
 -۱شرایط جهانی و بین المللی (و احیانا منطقه ای)؛
 -۲شرایط حکومت؛
 -۳شرایط مردم و باالخره
 – ۴شرایط نهادها و نیروها در یک جامعه.
*********************
الف –  – ۱شرایط بین المللی
شــاید بتــوان مهــم تریــن ممیــزه شــرایط نویــن بیــن المللــی را تــا
حــدی تــک قطبــی شــدن آن ،برخــاف دوران وجــود بلــوک شــرق
و جنــگ ســرد ،دانســت .میتــوان جهــان چندقطبــی را هــم پذیرفــت
(اروپــا – آمریــکا و…) کــه البتــه بیــن ایــن قطبهــا اشــتراک منافــع
بســیار و تضــاد منافــع گهگاهــی وجــود دارد .برخــی کشــورها نیــز
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(ماننــد روســیه ،چیــن ،هنــد و…) قطبهــای اقتصــادی و سیاســی
دیگــری را تشــکیل میدهنــد ،کــه اگــر چــه نقــش و ســهم کمتــری
در سیاســت بیــن المللــی دارنــد ،بایــد در تحلیــل وضعیــت بیــن المللــی
مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
در درون آمریــکا نیــز بــا وجــود اشــتراک منافــع اصولــی میــان
جناحهــا و طیفهــای مختلــف سیاســی – اقتصــادی ،تفــاوت نــگاه و
حتّــی عملکــرد نیــز قابــل مالحظــه اســت.
غلبــه لیبرالیســم اقتصــادی بــر دیگــر شــیوهها نیــز شــاخصه
دیگــری از وضعیــت نویــن بیــن المللــی اســت .هرچنــد گفتمانهــای
رقیــب ،همچــون سوســیال – دموکراســی یــا نســخههایی از گرایــش
چــپ اقتصــادی هــم چنــان فعــال هســتند و البتــه دســت بــاال
را ندارند.
برداشــت از آزادی و دموکراســی و حقــوق بشــر و… نیــز در جهــان
بســیار متنــوع اســت .از برداش ـتهای صرفــا ابــزاری و نیمــه ابــزاری تــا
برداشــتهای ارزشــی و اخالقــی را مــی تــوان در میــان حکومتهــا،
احــزاب ،نهادهــای مســتقل و مدنــی و بــه خصــوص در میــان رســانهها
مشــاهده کــرد.
نکتــه مهــم دیگــر در تحلیــل شــرایط بیــن المللــی ایــن اســت کــه
رویکــرد «تقابلــی» نیروهــای آزادیخــواه و عدالتطلــب در بســیاری از
جوامــع ،پــس از پشــت ســر گذاشــتن تحــوالت و تجاربــی پرفــراز و
نشــیب ،بــه تدریــج بــه رویکــردی «تعاملــی» تغییــر یافتــه اســت.
ائتالفهــا و پیوندیهــای منطقـهای در نقــاط مختلــف جهــان نیــز از
مشــخصات وضعیــت کنونی اســت.
نظیــر روابــط عربســتان و ترکیــه و مصــر و کشــورهای خلیــج
فــارس ،منازعــۀ ریشــه دار فلسطین/اســرائیل و تاًثیــر آن بــر منطقــه ،تنــوع
فرهنگــی بــه خصــوص در حــوزه دینــی (ســنی – شــیعی) ،و در نهایــت
تاًثیــر نفــت و اقتصــاد ناشــی از آن ،هــر چنــد کــه در بــرآورد اهمیــت و
تاًثیــر آن مبالغــه نبایــد کــرد.

الف -۲-شرایط حکومت
حکومــت ایــران برآمــده از یــک انقــاب گســترده مردمــی
اســت کــه بــه تدریــج بــا غلبــه یــک قشــر و یــک اندیشــۀ خــاص
و بــا حــذف افــکار و جریانهــای رقیــب ،تکویــن یافــت و بــه
یــک حکومــت اقتدارگــرای مذهبــی تبدیــل شــد .رونــد تمرکــز
و حــذف امــا ،پــس از مدتــی و بــه خصــوص بــا مــرگ رهبــر
کاریزماتیــک انقــاب ،بــا رونــدی معکــوس؛ بــا تنــوع و انشــعاب
درونــی ،ه ـمدر عرصــه فکــری و هــم در عرصــه سیاســی ،همــراه شــد.
قــدرت متمرکــز و مطلــق و غیرپاســخگو هــم چنــان از آن رهبــر اســت.
امــا جایــگاه همیــن رهبــر مثــا بــا جایــگاه «شــاه» در حکومــت قبــل
متفــاوت اســت .شــاه قدرتــی تقریبــا بالمنــازع داشــت .در حالــی کــه
ولــی فقیــه ،بیشــتر در مــورد آقــای خامنـهای تــا در مــورد آقــای خمینــی،
هــر چنــد از تمرکــز قــدرت شــدیدی بهرهمنــد اســت؛ بالمنــازع نیســت،
و برخــی اشــخاص یــا جریانهــای رقیــب وجــود دارنــد کــه در نظــر
و در عمــل ،صریــح یــا غیرصریــح ،اظهــار نظــر و سیاســت ورزی
میکننــد .و گــو ایــن کــه همیشــه در معــرض حــذف یــا کنــار زدن و
بــی اثــر شــدن هســتند ،هــم چنــان جــزء بــازی باقــی میماننــد.
نادیــده گرفتــن تفــاوت ســاختاری – ماهیتــی ایــن نظــام بــا نظــام قبــل
از انقــاب ارزیابیهــای غیرواقعگرایانــه را بــه دنبــال خواهــد آورد
و بالطبــع در برآمــد اســتراتژیک نهایــی نیــز مؤثــر خواهــد افتــاد .مــا
شــاهد بودیــم کــه حتــی در دوران رهبــر کاریزماتیــک انقــاب ،قریــب
بــه صــد نماینــده مجلــس در مقابلــه بــا نظــر او در حمایــت از نخســت
وزیــر وقــت؛ صفآرایــی کردنــد .هــر چنــد نظــر او غالــب و قــادر
مطلق بود.
بــه هــر روی ،اینــک جــدا از رهبــر و بیــت او ،میتــوان چنــد جریــان
را در ســاختار حکومــت و قــدرت تشــخیص داد:
راســت افراطــی کــه یــک ســر آن بــه درون و پیرامــون بیــت و
شــخص رهبــر میرســد و ســر دیگــر آن بــه نیروهــای همســو و البتــه تــا
حــدی مســتقل از بیــت کــه نــام جبهــه پایــداری بــه خــود گرفتــه اســت.
نیــروی اصلــی راســت افراطــی البتــه فرمــان از رهبــر میبــرد.
راســت ســنتی کــه در بخشهایــی از روحانیــت مســنتر و باســابقه
در انقــاب یــا حکومــت پــس از انقــاب و نیــز هیئتهــای موتلفــه هــم
چنــان کــه در برخــی تکنوکراتهــای مذهبــی ســنتی تعیــن مییابــد.
راســت میانــه کــه عمدتــا از کســانی تشــکیل میشــود کــه در
جوانــی حافــظ قــدرت بودهانــد و در میــان ســالی در آن ســهیم
شــدهاند .اینــان ســابقه ســپاهی ،جهــادی ،تکنوکراتیــک ،بوروکراتیــک
و… دارنــد .کســانی نظیــر الریجانــی و باهنــر و قالیبــاف و… در ایــن رده
قرار میگیرند.
ســپاه؛ در مــورد ســپاه بایــد توجــه داشــت کــه نیــروی مســلح و
نظامــی در تاریــخ معاصــر ایــران همیشــه زیــر فرمــان نیروهــای سیاســی
بــوده اســت .روســای ســپاه همگــی منصــوب و تحتامــر رهبرنــد .و
علیرغــم بــه شــدت ســرمایهدار شــدن بســیاری از ســپاهیان بــه صــورت
شــخصی و داشــتن شــرکت هــا و پروژههــای اقتصــادی و تجــاری
فــردی توســط بســیاری از آنــان؛ امــا آن چــه بــه عنــوان دخالــت ســپاه بــه
صــورت گســترده در الیههــای مختلــف اقتصــاد ایــران بحـث میشــود،
از نــوع مالکیــت شــخصی نیســت و بلکــه نوعــی مالکیــت ســازمانی و
بــه نوعــی دولتــی یــا حکومتــی ،بــه ســان مالکیــت احــزاب کمونیســت
در کشــورهای بلــوک شــرق ســابق اســت .اشــخاص حزبــی در حــد
ثروتمنــدان و ســرمایه داران بــزرگ از مواهــب اقتصــادی بهــره منــد
بودنــد امــا ســند مالکیــت آن همــه ســرمایه هــا و ثــروت هــا بــه نــام
شــخص ایشــان نبــود.
بدیــن ترتیــب بــا تغییــر جایــگاه و پســت و مقــام اشــخاص در ســپاه،
ارتبــاط و اتصــال فــردی و شــخصی آنهــا بــا ایــن بخــش از فعالیــت

اقتصــادی قطــع میشــود.
نکتــه دوم ایــن کــه در داخــل ســپاه نیــز بخشهــا و بالطبــع
جریانهــای مختلفــی وجــود دارد .بــه طــور مثــال قــرارگاه خاتماالنبیــاء
عمدتــا فعالیتهــای مهندســی و اجرایــی و بعضــا تجــاری میکنــد و
بیشــتر شــامل نظامیــان تکنوکــرات اســت .ایــن بخــش بــا مثــا ســپاه
قــدس و یــا عماریــون و… کــه فعالیتهــای سیاســی – نظامــی در
خــارج از ایــران میکننــد و یــا مســئول ســرکوب اعتراضــات داخلــی
هســتند متفــاوت اســت .بخشهــای مافیایــی ســپاه در حــوزه اقتصــاد
کــه مثــا از تحریمهــا ســود میبرنــد بیشــتر بــه ایــن طیــف از ســپاه
تعلــق دارنــد .هــر چنــد بخشهــای صرفــا اقتصــادی ســپاه ماننــد قــرارگاه
خاتــم نیــز بــا رانــت سیاســی خــاص ســپاه وارد کارهــای عمرانــی و
اقتصــادی تجــاری داخلــی میشــوند و از ایــن طریــق بخــش هــای
خصوصــی رقیــب شــان را حــذف و یــا بــه زیرمجموعــه خــود تبدیــل
میکننــد .امــا رویکــرد سیاســی ایــن بخشهــا علیرغــم اطاعــت
همــه شــان از والیــت کــه مشــترک بیــن آنهاســت ،یکــی نیســت.
بخشهــای فعــال در حــوزه هــای اقتصــادی عمرانــی و تجــاری و مالــی
و بانکــی؛ در مســائل هســتهای و سیاســت خارجــی نظــر چنــدان متفاوتــی
بــا راســتهای ســنتی و حتــی گاه اصالحطلبــان ندارنــد و از مواضــع
تندروانــه ســپاهیان عماریــون و ســپاه قدســی و … و رویکــرد امثــال
جلیلــی در مســائل هســته ای ناخشــنودند.
آمارهــای رســمی از شــمارش صندوقهــای رأی در شــهرکهایی
کــه ســپاهیان و خانوادههایشــان در آنهــا ســکونت دارنــد ،چــه در
انتخابــات  ۱۳۷۶و چــه در انتخابــات  ،۱۳۸۸نشــان میدهنــد کــه بدنــه
ســپاه و خانوادههــای آن هــا تفــاوت چندانــی بــا دیگــر اقشــار مــردم
ندارنــد.
در میــان اصالحطلبــان میتــوان چنــد جنــاح تشــخیص داد .طیفــی
از آن هــا بــا پیوســتن بــه جنبــش ســبز و بــا پافشــاری بــر وجــود تقلــب
انتخاباتــی ســال  ،۱۳۸۸از قــدرت حــذف شــدهاند .ایــن بخــش را
میتــوان «اصالحطلبــان ســبز» نامیــد کــه هــم چنــان بــه آقــای موســوی
و کروبــی و آراء و خــط مشــی آنهــا بــاور دارنــد.
طیــف دیگــری از اصالحطلبــان ضمــن بــاور داشــتن بــه حقانیــت
جنبــش ســبز ،معتقدنــد کــه بایــد بــه تعامــل بــا قــدرت پرداخــت .محمــد
خاتمــی و طرفــداران وی را میتــوان در ایــن طیــف جــا داد.
اصالحطلبــان دیگــری نیــز هســتند کــه جنبــش ســبز را نوعــی چــپ
روی میداننــد و بــا انتقــاد از آن و نیــز بــا انتقاد از برخــی رفتارهای دوران
ت و آشــتی بــا رهبرنــد.
اصالحــات ،مایــل بــه بازگشــت بــه درون قــدر 
این ها را می توان «اصالح طلبان پراگماتیست» دانست.
هاشــمی رفســنجانی کــه نقــش مهمــی در تثبیــت حکومــت و رونــد
حذفــی و تثبیــت قــدرت آقــای خامن ـهای داشــت ،بــه تدریــج بــه یــک
منتقــد دلســوز نظــام تبدیــل شــده.
او دیگــر نفوذســابق را در بدنــۀ اصلــی قــدرت نــدارد و فقــط در میــان
برخــی از روحانیــون ســنتی و بعضــی تکنوکراتهــای درجــه دو و ســه
طرفدارانــی دارد.
بــا ایــن حــال ،بــه مالحظــۀ جایــگاه ســابقاش در برخــی مواقــع
خــاص ،مثــل مقطــع انتخاباتهــا میتوانــد موثــر باشــد.
در ایــن میــان اصالحطلبــان ســبز در وضعیــت ناپایــداری بــه ســر
میبرنــد .آینــدۀ آن هــا ،چــه بــا تغییــر اوضــاع کشــور و بازگشــت
بــه رقابتهــای سیاســی ،و چــه بــا قــرار گرفتــن اجبــاری در جایــگاه
اپوزیســیونی در برابــر قــدرت ،در هــر صــورت مبهــم و نامعلــوم اســت.
بخشهایــی از ایــن طیــف در حــوزه نظــری بــه سیاســت جامعهمحــور
نیــز نزدیــک شــدهاند ،امــا نمیتــوان پیشبینــی کــرد کــه در آینــده
بــه ایــن رویکــرد وفــادار میماننــد و یــا از طریــق شــخصیتهائی
نظیــر روحانــی و هاشــمی رفســنجانی بــه گرایــش دولتمحــور روی
میآورنــد.
دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

31

الف –  – ۳شرایط مردم
جامعــه ایــران از اواخــر دوران قاجاریــه از یــک «جامعــه نامــوزون
بــا غلبــه وجــه ســنتی» ،بــه یــک «جامعــه نامــوزون بــا غلبــه وجــه مــدرن»
در اواســط دهــه شــصت شمســی تبدیــل شــده اســت.
شــاید بتــوان گفــت مهــم تریــن خصیصــۀ جامعــه جدیــد ایــران
«تکثــر درونــی» و نیــز جوانــی آن باشــد .هــر کــس ایــن تکثــر را نبینــد
و لحــاظ نکنــد ،در واقــع هیــچ چیــز از جامعــه ایــران نمیدانــد .ایــن
تکثــر (البتــه بــا غلبــه وجــه مــدرن) در عرصههــای گوناگونــی هــم
چــون اعتقــاد یــا ســلوک مذهبــی (کــه از تشــرع فقهــی تــا مذهــب
مناســکی و آیینــی ،و از مذهــب نواندیشــانه تــا غیرمذهبــی ،و در
نهایــت ،ضدمذهبــی بــودن ،تنــوع دارد) اهــداف سیاســی (از حفــظ
وضــع موجــود تــا تحمــل آن ،از اصــاح درونــی نظــام تــا آرزوی
جایگزینــی آن بــا یــک نظــام دیگــر) ،ســبک زندگــی (از ســبکهای
مذهبــی ،محلــی و بومــی گرفتــه تــا ســبکهای تلفیقــی و نهایتــا
ســبکهای کامــا غربــی افراطــی) و… خــود را مینمایانــد.
رشــد شهرنشــینی و طبقــه متوســط و تحصیــات عالیــه و حضــور
اجتماعیزنــان ،گســترش رســانههای جمعــی و… نشــانههای دیگــر
جامعــه جدیــد ایرانانــد.
تشــدید فرهنــگ دوگانــه و مــوازی بــه علــت فشــار و کنتــرل
حکومــت (رفتــار رســمی و دولتــی در مدرســه و اداره و معارضهجوئــی
بــا آن در خانــه و خیابــان) یکــی دیگــر از نمودهــای مهــم ایــن
جامعه اند.
شــاید بــا مالحظــۀ ایــن ویژگــی هاســت کــه برخــی جامعــه ایــران
را «جامعــه جنبشــی» میداننــد .پویــش یــا جنبشــی کــه بیشــتر در زیــر
پوســت جامعــه در جریــان اســت و هــر از چنــدی غلیانهــا و گاه
آتشفشــانهای آن ،در عرصــهای خــاص بیــرون میزنــد.
محاســبهگری و مآلاندیشــی و پراگماتیســم طبقــه متوســط
فرهنگــی و پرهیــز کنشــگران آن از پذیرفتــن هزینههــای بــزرگ نیــز
عامــل مهمــی اســت کــه در هــر طراحــی اســتراتژیک بایــد بــدان
عمیقــا توجــه نمــود.
در جامعــه کنونــی ایــران دو پویــش بــزرگ قابــل مشــاهده اســت.
ِ
پویــش ناراضیــان سیاســی و اجتماعــی کــه بــه دنبــال رفــع
یکــی
تبعیــض ،کســب آزادی و نیــل بــه دموکراســی بــا مشــارکت جــدی و
حــق و ســهمخواهی در مدیریــت و هدایــت جامعــه اســت .احــزاب
سیاســی ،جمعهــای روشــنفکری ،جنبشهــای زنــان  ،دانشــجویان
 ،اقــوام  ،اقلیتهــای دینــی و فرقههــای عرفانــی و… در ایــن الیــه
قــرار مــی گیرنــد و دیگــری ،پویــش گســتردهتر ،امــا غیرمتشــکلت ِر
ناراضیــان اقتصــادی اســت.
وجــود مســتمر بحــران درحکومــت پــس از انقــاب (گــروگان
گیــری ،جنــگ ،چالــش هســتهای و حــذف و تصفیههــای مــداوم
الیههــای فعــاالن سیاســی و حکومتــی از ابتــدای انقــاب تاکنــون)،
بــه مــوازات حضــور مدیــران ناالیــق اقتصــادی و سیاســی در بســیاری
از مقاطــع ،باعــث تشــدید مســتمر تــورم ،کاهــش جهشــی ارزش
پــول ملــی ،وضعیــت اقتصــادی رکــودی – تورمــی ،افزایــش شــدید
فاصلههــای طبقاتــی ،فســاد گســتردۀ مالــی و باالخــره فقــر بخشهــای
بزرگــی از مــردم و رانــدن آنــان بــه زیــر خــط فقــر نســبی و مطلــق
شــده اســت .عکسالعمــل ایــن رخدادهــا ،نارضایتــی اقتصــادی در
اقشــار گســتردهای از مــردم اســت کــه خــود را در برخــی شــورشها،
اعتراضــات و طعــن و نقدهــا و حتــی لطیفــه ســازی هــای مســتمر در
افــواه و افــکار عمومــی و شــبکههای مجــازی و اجتماعــی و محافــل
جمعــی خانوادگــی و محلــی و شــغلی ،و گاه در رابطــه بــا صندوقهای
رأیگیــری و قهــر و آشــتی بــا آن و یــا نحــوه و میــزان شــرکت در رأی
دادن نشــان میدهــد.
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کنتــرل گســترده اجتماعــی و حضــور مهندســی و هدایــت شــدۀ
مرئــی و نامرئــی ماشــین ســرکوب باعــث تزریــق تــرس و محافظهکاری
زیــر پوســت جامعــه بــه مــوازات حضــور مســتمر نوعــی نقــد و اعتــراض
و وضعیــت جنبشــی از ســوی دیگــر شــده اســت .سیاســت امنیتــی
حکومــت ،کــه برخــی مواهــب اقتصــادی و اجتماعــی را نصیــب
نیروهــای وفــادار یــا مطیــع میکنــد ،از عوامــل مهــم در ارزیابــی ایــن
جامعــه اســت.
گســترش «تفــرد» اخالقــی بــه مــوازات تکویــن مفهــوم شــهروند
و فردیــت مــدرن نیــز از ویژگیهــای دیگــر ایــن جامعــه اســت .از
گســترش آســیبهای اجتماعــی ،نظیــر طــاق و فقــر و اعتیــاد و فحشــا
و فروریــزی برخــی ســرمایههای اجتماعــی و انســانی نیــز بــه عنــوان
فروپاشــی اجتماعــی یــاد شــده اســت .هــر چنــد ریشــههای کهــن و
نیرومنــد برخــی ســنتهای اجتماعــی و مذهبــی و اخالقــی همــواره
چــون ترموســتاتی بحرانهــای اجتماعــی و خانوادگــی رامهــار کــرده
اســت .جوانــی جامعــه نیــز همــواره باعــث شــروعهای مجــدد و ایجــاد
طراوتهــا و شــور و شــوقهای متنــاوب بــوده اســت.
الف –  – ۴نهادها و نیروها
اســتبداد ســلطنتی در زمــان خــود مانــع جــدی رشــد طبیعــی و
تدریجــی جامعــه ایــران و نهادهــای سیاســی و نیروهــای مدنــی آن بــود.
جریانــات چــپ ،ملــی و مذهبــی (اعــم از ســنتی و نوگــرا) در برابــر
آن ســلطنت همســو و متحــد شــدند .امــا بنــا بــه علــل و دالیلــی کــه
مســتقال قابــل بررســی اســت ایــن شــراکت چنــدان دوام نیافــت و پــس
از انقــاب یــک جریــان ســنتی اقتدارگــرا بــه تدریــج و بــه ترتیــب
همــه را از میــدان بــه در کــرد :ابتــدا چپهــا ،ملیــون و مذهبیهــای
نواندیــش (ملــی – مذهبیهــا) ،حــذف شــدند و پــس از آنهــا نوبــت
بــه رفرمیســتهای خــودی و روحانیــون و مقامــات اصالحطلــب
درون سیســتم رســید -ازآیــتاهلل منتظــری تــا موســوی و کروبــی و
بازمانــدگان آقــای خمینــی و بهشــتی و مطهــری و قدوســی و خزعلــی.
تــا آنجــا کــه امــروزه از نســل اول حاکمــان پــس از انقــاب کســی جــز
جنتــی و محمــد یــزدی و جمعــی نظامــی – امنیتــی در صــف حکومــت
و والیــت مطلقــه فقیــه باقــی نمانــده اســت و کســانی چــون رفســنجانی
و اردبیلــی و ناطــق و طبســی و… نیــز در صــف مقابلانــد.
امــا صــف مقابــل حکومــت را الیههــا و مدارهــای گوناگونــی
تشــکیل میدهنــد کــه ،هدفهــا و شــیوههای مختلفــی را دنبــال
میکننــد و چگونگــی مقابلهشــان بــا حکومــت متفــاوت اســت:
 -۱گــروه هــای رادیــکال طرفــدار انحــال و تغییــر حکومــت بــه
هــر قیمــت
 – ۲گــروه هــای رادیــکال ناامیــد از اصــاح حکومــت امــا خواهــان
تغییــرات متکــی بــر نیروهــای درونــی و ملــی  -۳گــروه هــای خواهــان
تحــول کــه بــه ترکیــب اصالحــات از بــاال و تکویــن و تقویــت و
تحــرک جامعــه و نهادهــای مدنــی از پاییــن در پویشــی مســالمتآمیز
و تدریجــی معتقدنــد.
هــم اینــک در داخــل کشــور ،بــه ویــژه پــس از تظاهــرات اعتراضی
نســبت بــه تقلــب در انتخابــات  ۸۸و ســربرآوردن جنبــش ســبز و
ســرکوب آن ،نوعــی حکومــت نظامــی نامرئــی حاکــم شــده اســت.
روی کار آمــدن دولــت جدیــد هــم کــه بــا وعدههایــی بــرای تغییــر
ایــن وضعیــت همــراه بــوده ،نتوانســته تغییــر قابــل لمــس و اثرگــذاری
در ایــن وضعیــت ایجــاد کنــد.
جــدا از نیروهــای شــناخته شــده و قدیمــی ،جنبــش ســبز نیــز در
ایــن قســمت از بحــث قابــل توجــه اســت .ایــن جنبــش در امتــداد
جنبشهــای مشــارکتجو و خواهــان آزادی و دموکراســی در ایــران
از مشــروطه تاکنــون قــرار دارد .نیروهــای ایــن جنبــش تربیــت شــده در
خــرده جنبــش هــای دیگــر و برآمــده از تحــوالت جامعــه نویــن ایــران

و برخــوردار از رســانه هــا و شــبکههای ارتباطــی نوینــی بــوده اســت
کــه مســتقال قابــل بحــث اســت.
جنبــش ســبز جانســختانه پــس از بیــش از هشــت مــاه مقاومــت،
در صــورت خیابانــیاش ســرکوب شــد .امــا بــا مقاومــت رهبــران و
زندانیــاناش هــم چنــان ادامــه یافتــه و پرچــم آن در اهتــزاز و قابــل
مشــاهده اســت .پویــش تاریخــی کــه جنبــش ســبز محــل ســربرآوردن
آن بــوده اســت نیــز هــم چنــان در زیــر پوســت جامعــه بــه صــورت
مســتمر در جریــان اســت .ایــن پویــش نمودهــای مختلفــی از خــود
نشــان داده اســت.
از جملــه تاثیرگــذاری بــر انتخابــات  ۹۲و یــا برخــی حضورهــای
اعتراضــی بــا خواســتها و رنگهــای گوناگــون .ایــن پویــش
تاریخــی تــا رســیدن بــه اهــداف خــود از بیــن رفتنــی نیســت و هــر
چنــد میتوانــد شــکل و رنگهــای تــازهای بــه خــود بگیــرد؛ در حــال
حاضــر در جنبــش ســبز آن را نمایندگــی میکنــد .در حصــر بــودن
رهبــران و زندانــی بــودن فعــاالن ایــن جنبــش بــه حضــور و تــداوم آن
رنــگ و معنــای آشــکاری داده اســت.
جــز ایــن هــا بایــد بــه جنبشهــای خــاص و خردهجنبشهــا و نیــز
نهادهــای مدنــی و اجتماعــی توجــه داشــت کــه در جامعــه نویــن ایــران،
در عرصههــا و الیههــای گوناگونــی قابــل مشــاهده انــد .جنبشهــای
زنــان ،دانشــجویان ،کارگــران ،اقــوام ،معلمــان ،اقلیتهــای قومــی و
زبانــی و مذهبــی… و نیــز گروههــا و شــبکههای کوچــک و متوســط
شــکل گرفتــه در فیــس بــوک و وایبــر و … کــه مضمونهــای سیاســی
و اجتماعــی و فکــری نوگرایانــه و مدرنــی را همــراه بــا طنــز خــاص
ایرانــی پیــش میبرنــد؛ نمونههــای آشــکار ایــن جنبشهــا یــا خــرده
جنبشهــا هســتند.
اینــان در مجمــوع نمودهــا و نمادهــای مختلــف جامعــه سیاســی –
مدنــی ایرانانــد کــه شــاید حامــان و فاعــان اصلــی اســتراتژی تغییــر
در ایــران را تشــکیل دهنــد.
*********************
ب – اهداف نهایی و مرحلهای
از مشــروطه تاکنــون انقالبهــا و جنبشهــای اجتماعــی اهــداف
متنوعــی را بــا گفتمانهــا و صورتبندیهــای گوناگــون ،ولــی
بــا مضمــون و جهتگیــری یکســان ،همچــون آزادی ،عدالــت،
دموکراســی ،اســتقالل ،رفــع تبعیــض و … دنبــال کــرده انــد.
گذشــت بیــش از ســه دهــه از عمــر حکومــت جدیــد خواس ـتها
و هدفهــای جدیــدی بــر آنچــه بــوده ،افــزوده اســت ،ماننــد جدایــی
دیــن و دولــت ،تاکیــد بــر اســتقالل قــوا ،محــدود و دورهای و پاســخگو
بــودن قــدرت و قدرتمنــدان ،نفــی هــر گونــه قــدرت غیــر مقیــد
و مادامالعمــر و غیرپاســخگو و بــا حــق ویــژه ،و ضــرورت تمرکــز
زدایــی از قــدرت و توزیــع آن بیــن مناطــق و اقشــار مختلــف.
بــه نظــر میرســد کــه امــروز اکثــر نیروهــای سیاســی اعــم از
غیرمذهبــی ،ملــی ،ملــی – مذهبــی و بخــش مهمــی از اصالحطلبــان
(بــه خصــوص اصالحطلبــان ســبز) بــر ایــن «اهــداف» اشــتراک نظــر
دارنــد .البتــه شــاید هنــوز باشــند اصالحطلبانــی کــه مخالفتــی بــا
ســاختار حقوقــی قــدرت منــدرج در قانــون اساســی نداشــته و تنهــا
خواهــان اصــاح رفتــار قــدرت از جملــه والیــت فقیــه و یــا حداکثــر
تغییــر ولــی فقیــه باشــند .بنــا بــه تجربــه و شــنیدهها و دیدههــای
گوناگــون ایــن هــا در اقلیتانــد.
امــا فاصلــۀ میــان ایــن هدفهــا و خواسـتها بــا وضعیــت موجــود،
کــه مشــخصۀ اصلــی آن اقتــدار مطلقــه ولــی فقیــه مجهــز بــه نیروهــای
امنیتــی – نظامــی مســلط بــر کشــور و متکــی بــه درآمدهــای نفتــی بــه
اســت ،فاصلــه اندکــی نیســت.
بــر ایــن اســاس بایــد بــه مــدرج و مرحلــهای کــردن اهــداف
اندیشــید.

برخی از«اهداف مرحلهای مبارزه»
تعبیــر «اهــداف مرحلــهای» یــادآور آن چیــزی اســت کــه قبــا
در ادبیــات روشــنفکری چــپ از آن بــه عنــوان «مرحلــه مبــارزه» یــاد
میشــد .البتــه تعییــن ایــن مرحلــه و مراحــل بــر اســاس نــگاه تاریخــی
خــاص نیروهــای چــپ و صورتبنــدی آنهــا از تاریــخ از کمــون اولیــه
تــا جامعــه کمونیســتی شــکل میگرفــت ولــی در عیــن حــال مبتنــی بــر
نوعــی عقــل عملــی و تجربــه زیســته بشــری بــود کــه بیــان مــی کــرد
عمومــا نمیتــوان «مرحلــه ســوزی» کــرد و بایــد مراحــل تاریخــی را
«بــه تدریــج» طــی نمــود.
از ایــن رو از مرحلــه دموکراتیــک (و یــا بعضــا بــورژوا
دموکراتیــک) ،مرحلــه سوسیالیســتی و مرحلــه کمونیســتی نــام بــرده
میشــود (و حداکثــر گاه از راههــای میانبــری بــه نــام «راه رشــد
غیرســرمایهداری») .جــدا از درونمایــه ایدئولوژیــک و مبتنــی بــر
فلســفه تاریــخ مارکسیســتی ،ایــن تعییــن مرحلــه امــا مبتنــی بــر نوعــی
واقــع گرایــی و نــگاه اســتراتژیک نیــز هســت.
امــروزه نیــز بــا فرهنــگ ،اهــداف و درونمایههــای فکــری جدیــد
بایــد متکــی بــر همیــن واقعگرایــی اســتراتژیک و بــه اصطــاح بــا
توجــه بــه «تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص» بــه تعییــن «مرحلــه
مبــارزه» و «مرحلــه جنبــش» دســت زد .و بــاز بنــا بــه همــان تجربــه و
انباشــت فکــری بــه تعییــن بــه اصطــاح «دوســتان» و «دشــمنان» هــر
مرحلــه و بــه تعبیــر بهداشــتیتر «متحــدان اســتراتژیک» هــر مرحلــه
پرداخــت.
نیروهــای سیاســی مختلــف در راســتای اهــداف نهایــی شــان ،و
بــر اســاس تحلیلهــای خــود از «شــرایط کنونــی» و تناســب قــوای
موجــود ،اهــداف مرحلــهای و گاه شــعارهای مرحلــهای خاصــی را
مطــرح کردهانــد .مثــا نیروهــای ملــی – مذهبــی در انتخابــات مجلــس
ششــم بــا هــدف و شــعار «عقبرانــدن راســت» مشــارکت کردنــد .هــم
اکنــون نیــز هدف/شــعارهایی ماننــد لغــو نظــارت اســتصوابی ،انتخابــات
آزاد و یــا هدف/شــعارهای مشــخصتری همچــون «رفــاه نســبی
بــرای مــردم؛ فضــای نســبی بــرای فعــاالن سیاســی و مدنــی»؛ محاصــره
حکومــت توســط جامعــه مدنــی؛ منــزوی کــردن راســت افراطــی؛
تقویــت جامعــه مدنــی؛ ایجــاد و حفــظ شــکاف در قــدرت بــه عنــوان
ســپر ضربهگیــر و نفسگاهــی بــرای فعــاالن سیاســی و مدنــی و نظایــر
آن بــه عنــوان اهــداف مرحلــهای طــرح و تبییــن میشــوند.
تعییــن هــدف مرحلــهای باعــث میشــود هــدف نهایــی کــه بــه
فعــاالن «چشــمانداز» میدهــد خــود بــه «چشــمبند» آنهــا تبدیــل
نشــود .بــه یــاد دارم نفــر دوم یکــی از تشــکلهای سیاســیدر زنــدان
در یــک گفــت و گــوی خصوصــی بــه عنــوان یــک تجربــه و نقــد
و ارزیابــی گذشــته جریانشــان میگفــت «مــا آینــده تاریــخ را
میدیدیــم ولــی جلــوی پایمــان را نمیدیدیــم!» .تعییــن اهــداف
مرحلــهای بــه مــوازات اهــداف نهایــی خــود تجربــه و دســتاوردی
اســت از ایــن آسیبشناســی تلــخ از برخــی اســتراتژیهای پرهزینــه و
کمدســتاورد تــا مانــع تبدیــل چشــمانداز بــه چشــمبند شــود.
همچنیــن میتــوان گفــت رویکــرد «مطالبهمحــور» در انتخابــات
ســال  ۸۸نیــز برآمــدی بــود از همیــن تجربــه بــا تعییــن اهــداف و
مطالبــات مرحلــهای در امتــداد اهــداف نهایــی و تأکیــد و اصــرار
بیشــتر بــر آن هــا همــراه بــا اشــاراتی گهگاهــی بــه اهــداف نهایــی.
جنبشهــای خــاص و مدنــی همچــون جنبــش زنــان و دانشــجویی و
کارگــری نیــز خــود یکــی از پیشــگامان همیــن رویکــرد مطالبهمحــور
و انتقــال آن بــه جنبــش هــای عــام سیاســی بــر اســاس تجــارب زیســته
خــود در طــول روندهــای حرکتیشــان بودهانــد .آن هــا رویکــرد
مطالبهمحــور و تعییــن اهــداف مرحل ـهای را مســیری بــرای جلوگیــری
از چپرویهــای بیحاصــل و کودکانــه (و عمــا در خدمــت راســت
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و راســت افراطــی) و نیــز جلوگیــری از انفعــال و بیعملــی و هــرزروی
نیروهــای سیاســی و ســکون و تفــرد و انــزوای آن هــا (کــه بــاز در
خدمــت راســت و راســت افراطــی اســت) ،میدانســتند.
بــه عــاوه آن کــه بــاز تجربــه تاریخــی و زیســته زندگــی بــه بســیاری
از فعــاالن سیاســی آرمانخــواه در پــی اهــداف نهایــی نشــان داد کــه
نمیتــوان حــل مشــکالت زندگــی روزمــره مــردم و وضعیــت رفاهــی،
و نــان و آب آنــان و مشــکالت اجتماعــی هــم چــون فقــر و اعتیــاد
و فحشــاء ،معضــات آموزشــی ،آلودگــی هــوا و مشــکالت ترافیکــی
و دههــا مشــکل دیگــر را موکــول بــه حــل مشــکل و تضــاد عمــده و
اصلــی و بــه اصطــاح مشــروط بــه تغییــر در حکومــت کــرد .بســیار
طبیعــی اســت کــه اکثــر مــردم پیگیــری مطالبــات مرتبــط بــا زندگــی
روزانــه و روزمــره کــه بــه حیــات و زندگــی و خانــواده و معیشــت و …
آن هــا متصــل اســت را بــا انتظــار بــی مــدت و زمــان بــرای رســیدن بــه
«اهــداف نهایــی»؛ متوقــف نخواهنــد کــرد .منطــق و طبیعــت زندگــی
نیــز نشــان میدهــد کــه ایــن امــور اساســا توقفپذیــر نیســتند.
بنابرایــن ،ایــن بــر عهــده مبــارزان آرمانخواهــی کــه بــه درســتی
دنبــال اهــداف نهاییانــد و بــه حــق بــه علــل و ریشــه مشــکالت و
آســیبهای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی اشــاره میکننــد ،اســت
کــه تــاش کننــد بیــن اهــداف بــه حــق آرمانــی خــود و زندگــی عینــی
و ملمــوس مــردم پیونــد برقــرار کننــد .همــان طــور کــه بایــد در ذهــن
خــود خطــی بیــن واقعیــت و آرمــان ترســیم کننــد .ایــن خــط همــان
اســتراتژی؛ پــروژه و برنامــه ای بــرای اقــدام اســت .ایــن خــط همــان
مهندســی نیروهــا و نهادهــای موجــود بــرای حرکــت از شــرایط فعلــی
بــه شــرایط بهتــر و مطلوبتــر و باالخــره رســیدن بــه هــدف یــا اهــداف
نهایــی اســت.
*********************
پ – کنشگران استراتژی مرحلهای «دموکراسی خواهی
ملی»
امــا حامــان و فاعــان پویــش و جنبشــی کــه بتوانــد ایــن مســیر را
طــی کنــد ،چــه کســان و چــه اقشــاری هســتند؟
جامعــه ایــران امــا بــا جمعیتــی بــاالی هفتــاد درصــد جــوان زیر ســی
ســال افتــان و خیــزان و بــا آزمــون و خطــا پیــش مــی رود و تجربههــای
خــود را میســازد و خــراب میکنــد و بــا هزینههــای مســتمر راه بــه
ســوی زندگــی بهتــر ،یــک زندگــی انضمامــی و عینــی نــه آرمانــی و در
انتهــای تاریــخ؛ میگشــاید .مرحلهبنــدی ،آزمــون و خطــا ،از دســت
نــدادن فرصتهــا و نــگاه بــه ممکنــات و در یــک کالم مرحلهبنــدی و
مــدرج کــردن خواســتهها و مطالبــات از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن
جامعــه جــوان اســت .جامع ـهای کــه هــم چنــان رویااندیــش اســت و
هیــچ گاه آرمانهــا و اهــداف نهایــیاش را از یــاد نمیبــرد .جلــوی
پایــش را مینگــرد و راه مــیرود ،امــا گاه بــه آســمان و افــق نیــز نــگاه
میکنــد .ماشــیناش بــا نــور پاییــن حرکــت میکنــد ،امــا گاه نــور
بــاال هــم میزنــد کــه از راه دور نیفتــد و مســیر را گــم نکنــد .امــا از
هــر چش ـمبندی گریــزان اســت ،ولــو یــک چش ـمانداز تابنــاک باشــد.
عم ـلاش ایــن را نشــان میدهــد.
*********************
انواع استراتژیها در ایران کنونی
براســاس تحلیلهــای مختلفــی از (الــف« ):شــرایط» ایــران و جهــان
و منطقــه و نیــز بــر مبنــای (ب ):اهــداف نهایــی یــا مرحلـهای گوناگــون
و هــم چنیــن (پ ):فاعــان و کنشــگرانی کــه بــرای تغییــر آن شــراط بــه
ســوی اهــداف در نظــر گرفتــه میشــود (و یــا «تصــور» میشــود کــه
چنیــن کنشــگرانی وجــود دارنــد و یــا انگیــزه و آمادگــی ایفــای آن
مســئولیت را دارنــد یــا خواهنــد داشــت)؛ باالخــره
(ت ):اســتراتژیها و خطمشــیهای گوناگونــی بــرای تغییــر و
بهبــود وضعیــت ســرزمین مــادری مطــرح شــده اســت.
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برخــی از ایــن اســتراتژیها و خــط مشــیها بیشــتر بــر «حقانیــت»
خــود تأکیــد دارنــد تــا بــر «موفقیــت» ملمــوس و قابــل ارزیابــی خــود و
یــا معتقدنــد موفقیــت آنهــا نــه در چشـماندازی کوتــاه مــدت یــا مرحلــه
بــه مرحلــه بلکــه بــه صــورت درازمــدت و در افــق زمانــی غیرقابــل
پیشبینــی (کــه البتــه همیشــه تصــور میکننــد خیلــی هــم طوالنــی
نخواهــد بــود) ظاهــر شــده و تعیــن خواهــد یافــت .آن هــا در بحثهــای
مرتبــط بــا اســتراتژی نیــز ماننــد بحــث نظــری مرتبــط بــا ایدئولــوژی
بیشــتر متکــی بــر «عقــل نظــری» بحــث میکننــد تــا «عقــل عملــی».
بگذاریــد در مقدمــه بــا شــرح و تبییــن همیــن مســئله (عقــل نظــری
– عقــل عملــی) بــه عنــوان یــک مثــل و تمثیــل کــه در کل بحــث از
اســتراتژی بــه کارمــان خواهــد آمــد ،بحــث را ادامــه دهیــم.
در ایــران وقتــی فــردی میخواهــد مثــا ماشــین (یــا خانــه یــا لبــاس
و…) بخــرد ،از قبــل اطالعــات و معلوماتــی دارد مثــا ایــن کــه کــدام
ماشــین مصــرف ســوخت کمتــری دارد ،بدنــهاش محکمتــر اســت،
ایمنــی بیشــتری دارد ،از امکانــات و تجهیــزات داخلــی و رفاهــی
بیشــتری برخــوردار اســت و …؛ مثــا میدانــد بــا توجــه بــه مجموعــه
پارامترهــا ماشــین بنــز از پــژو بهتــر و پــژو از پرایــد بهتــر اســت .امــا
وقتــی او عمــا و واقعــا بــرای خریــد یــک ماشــین اقــدام میکنــد و
فرضــا بــه یــک نمایشــگاه اتومبیــل مــیرود ،آن گاه دیگــر نــه صرفــا بــر
اســاس ایــن اطالعــات کامــا درســت و علمــی خــود و بــر مبنــای عقــل
نظــری خویــش تصمیــم میگیــرد ،بلکــه در ایــن مرحلــه او بیشــتر بــه
تــوان مالــی و امکانــات و بضاعــت اقتصــادیاش توجــه میکنــد و مثــا
چــون نمیتوانــد بنــز بخــرد ،پــژو مــی خــرد و یــا چــون نمــی توانــد
پــژو بخــرد ،پرایــد میخــرد .یعنــی در مرحلــه عمــل بــر اســاس عقــل
عملــی خــود تصمیــم میگیــرد در حالــی کــه بــر اســاس اطالعــات
قبلــی و عقــل نظــریاش بــه درســتی و بــه دقــت میدانــد کــه کــدام
ماشــین ازدیگــری بهتــر و مناســبتر اســت .مرحلــه تصمیمگیــری و
عمــل صرفــا بــر حــق و باطــل و دانســته و اطالعــات متکــی نیســت بلکــه
بیشــتر بــه تواناییهــا ،مقــدورات و ممکنــات بســتگی دارد .بــر ایــن
م میگیــرد پرایــد بخــرد تــا بــه تدریــج کــه وضــع
اســاس او مثــا تصمیـ 
مالــیاش بهتــر شــد و حتــی از پرایــد مثــا بــا مسافرکشــی کســب درآمد
کــرد ،پــژو بخــرد و آن گاه بــاز بــا افزایــش توانایــی مالــیاش بتوانــد
باالخــره یــک روز بنــز بخــرد .یــک راه دیگــر هــم ایــن اســت کــه او
بــا توجــه بــه آشــناییاش از اشــکاالت پرایــد و پــژو ،از ابتــدا بگویــد
«فقــط بنــز»! و یکســره و همیشــه آرزوی داشــتن بنــز را داشــته باشــد و
یــا بــرای کســب درآمــد و افزایــش توانایــی مالــی جهــت خریــد بنــز
نیــز کارهایــی انجــام دهــد و تــاش خــودش را بکنــد .همیــن مســئله در
مــورد خریــد خانــه؛ مســاحت ،کیفیــت و محــل و مــکان و منطقــه آن
نیــز قابــل مثــال زدن اســت و فــرد میتوانــد از ابتــدا بگویــد خانــهای
در خیابــان فرشــته و فرمانیــه مــی خواهــد و یــا ایــن کــه رضایــت بدهــد
فعــا ســرپناهی بــرای خــود در کارون و سلســبیل فراهــم کنــد تــا بعــد به
عباسآبــاد و ســپس اگــر امــکاناش فراهــم شــد ،بــه فرشــته و فرمانیــه
بــرود!
در بحــث از اســتراتژی نیــز بایــد دانســت کــه جنــس آن از جنــس
عقــل عملــی اســت (مرحلــه «خریــد» ماشــین و خانــه) ،نــه از جنــس
عقــل نظــری و دانســتههای در مــورد مزایــا و محســنات و معایــب و
نواقــص انــواع ماشــین یــا انــواع خانههــا و انــواع محــات .اســتراتژی
یــک تصمیــم و راه عملــی بــرای انجــام واقــدام و نقشــه راهــی اســت
بــرای ماشــین دار یــا خانـهدار شــدن و بــا مجموعــه دانســتهها و یــا میــل
و آرزو فــرق میکنــد.
حــال بــه بحــث اســتراتژی برگردیــم .ممکــن اســت بســیاری از
فعــاالن سیاســی در نقطــه عزیمتهــای اولیــه مربــوط بــه تحلیــل شــرایط
(ایــران ،منطقــه ،جهــان) و یــا هــدف نهایــی و حتــی تعییــن نیــرو و
کنشــگر حامــل و فاعــل اســتراتژی بــا هــم اشــتراک نظــر باالیــی داشــته

باشــند ،ولــی بــاز میبینیــم خــط مشــیها و اســتراتژیهای گوناگونــی
را پیشــنهاد و پیگیــری میکننــد .یــک نقطــه مهــم و ظریــف در ایــن
تنــوع همیــن عــدم تفکیــک بیــن عقــل نظــری و عملــی و اصــرار
و تأکیــد بــر دانســتهها و اهــداف و یــا برعکــس توجــه و تأکیــد بــر
راهحلهــا و نقشــههای راه اســت.
بــا مقــداری کاوش و کنــکاش در انــواع اســتراتژیهای موجــود
در گام اول متوجــه میشــویم برخــی اســتراتژیها و خطمشــیها
بیشــتر توجــه و حجــم تحلیلشــان را بــر «هــدف» میگذارنــد تــا بــر
«راه» و مســیر و اســتراتژی و بیشــتر از جنــس تحلیــل نظریانــد تــا
نشــان دادن و نقشــه راه و طراحــی پــروژه عملــی .بــه طــور مثــال برخــی
اســتراتژیها بــا هدفنگــری ،البتــه درســت و بــه حــق و متکــی بــر
تجربــه تاریخــی؛ خواهــان جدایــی دیــن و دولــت ،جمهوریــت تمــام و
دموکراســی بــدون تبعیــض و بــی حــق ویــژه بــرای هیــچ فــرد و قشــر و
مــرام و مســلک و تحقــق آزادی ،دموکراســی ،عدالــت و حقــوق بشــرند
و بــر اســاس تحلیــل شــرایط حکومــت ایــران و قانــون اساســیاش و
تجربههــای اصالحــی دهههــای اخیــر ،دســتیابی بــدان را بــدون
رفــع موانــع درونــی غیرممکــن میداننــد و توجــه بــه مثــا اصالحــات
را ناموفــق میداننــد .امــا بــا دقــت در مباحــث آن هــا مشــاهده میکنیــم
کــه تأکیــد آنهــا بیشــتر بــر هدفهــای بــه حــق امــا درازمــدت اســت؛
و راهحلشــان «فقــط بنــز» و فقــط «فرمانیــه» است(.شــاید مناســبتر و
بهتــر باشــد بــرای راهبــرد آنهــا بــه جــای اســتراتژی از تعبیــر خــط مشــی
اســتفاده کنیــم).
بــا ایــن مقدمــات بــه شــرح و توضیــح و مقــداری نقــد و ارزیابــی
انــواع اســتراتژیها و خــط مشــیهای موجــود بــرای تغییــر و بهبــود
اوضــاع ایــران و ایرانیــان میپردازیــم.
خط مشی آگاهیدهی و الگوبخشی
برخــی بــر اســاس ایــن کــه ســاخت قــدرت اصالحناپذیــر اســت
و قانــون اساســی نیــز ســد راه اصــاح اســت و…؛ معتقدنــد بایــد بــه
مــردم آگاهــی داد و الگوهــا و بحثهــای عملــی ایســتادگی بــر اصــول
را نشــان داد تــا بــه تدریــج مــردم نیــز بــه همیــن ســطح آگاهــی برســند و
بــه جــای طــرح خواســتههای محــدود و غیرراهگشــا بــه دنبــال آن باشــند
کــه اراده خــود را مصــروف اصــاح اساســی قوانیــن و تغییــر بنیــادی
ســاختار حکومــت ســازند .ایــن خــط مشــی از نقطــه شــروع و شــرایط
موجــود خطــی (و خــط مشــیای) بــه ســوی هــدف نهایــی میکشــد
و هــر نــوع هدفگــذاری مرحلــهای و مرحلهبنــدی راه و مســیر را
نادرســت یــا بیاهمیــت دانســته و یــا حداقــل ایــن کــه از آن غفلــت
میکنــد و نــگاه درازمدتــی بــر افــق تغییــر بــر اســاس آگاهــی ،نمونههــا
و الگوهــای عملــی و … بــا نیمنگاهــی بــه تجربــه انقــاب و جنبــش
ســبز در بســیج عمومــی و حرکــت و انقــاب بــه ســوی و بــا خواســت
هــدف نهایــی دارد.
هــر چنــد برخــی مقدمــات نظــری ایــن خــط مشــی عــاری از
عناصــری از واقعیــت نیســت (در مــورد ریشــهیابی مشــکالت ایــران)
امــا جــدا از نوعــی اغــراق و یکجانبهنگــری در ایــن تعلیــل ،مهــم تریــن
ســوال و اشــکال در مــورد ایــن خــط مشــی (و بســیاری از خــط مشــیها
و اســتراتژیهای مشــابه و همســو) ایــن اســت کــه چگونــه و از چــه
راه و بــا چــه برنامــه مشــخصی میخواهــد بــه هــدف (نهایــی) برســد،
آن هــم بــدون پذیــرش هدفهــای مرحل ـهای و برنامههــای تدریجــی.
بــه صــورت مشــخصتر آن کــه آیــا کنشــگران ایــن خــط مشــی بــه
صــورت خــود بــه خــودی و ناگهانــی پیــدا میشــوند و آگاهــی (و
باالتــر از آن« ،انگیــزه») مییابنــد و یــا بایــد مقدمــات و مراحلــی را
بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه و کســب آمادگــی جهــت ایــن اقدامــات
اساســی طــی کننــد؟ ســوال مهــم دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
اصالحناپذیــری حکومــت ،مــردم چقــدر آمادگــی خیــزش انقالبــی

علیــه حکومــت را دارنــد (و کــدام قشــر از مــردم)؟ بــه عــاوه آن کــه
بــا توجــه بــه تجــارب دیگــر در منطقــه و شــرایط بینالمللــی چقــدر
ایــن کار بــه بهبــود اوضــاع ایــران منجــر میشــود؟ و باالخــره آیــا
رونــد اصالحــی در ســاخت قــدرت؛ فرصــت ،زمینــه و در نتیجــه «نیــرو»
بــرای همیــن خــط مشــی فراهــم نمیکنــد؟ بــه طــور مشــخصتر
ایــن کــه آیــا اصالحــات و اصالحطلبــان تــا مراحلــی همــراه و متحــد
اســتراتژیک ایــن خــط مشــی نیســتند و یــا ایــن کــه اساســا قائــان بــه این
خــط مشــی فکــر میکننــد اصالحــات و اصالحطلبــان باعــث اتــاف
وقــت ،منحــرف کــردن مســیر و افزایــش عمــر حکومــت میشــوند؟
در ایــن صــورت بــا رد اصالحطلبــی و اصالحطلبــان و حتــی گاه بــا
ضــرورت تضــاد اصلــی گرفتــن آن هــا ،اگــر باعــث انحــراف جنبــش
و افزایــش عمــر حکومــت مطلقــه میشــوند؛ چــه راه حــل جایگزینــی
دارنــد و باالخــره ایــن راه حــل بدیــل را چــه افــراد یــا نیروهــای واقعــا
موجــود (نــه در تصــور و تحلیــل) بایــد پیــش ببرنــد؟
نکتــه و ســوال نهایــی ایــن اســت کــه ایــن خــط مشــی (و همــه
انــواع خــط مشــی هــا و اســتراتژیهای دیگــر) در عمــل و واقعیــت
(کــه امــروزه زمــان کافــی ســه دهــهای بــرای مقایســه آنهــا فراهــم
اســت) ،چــه نتیجــه عملــی ملمــوس و قابــل مشــاهده و چــه «دســتاورد»ی
داشــتهاند و مقایســه ایــن دســتاوردها بــه طــور نســبی و در ســنجش بــا
یکدیگــر چــه مقــدار «اثرعملــی» و «موفقیــت» کــه مــاک اصلــی
ســنجش اســتراتژیها (و نــه اندیشــهها و ایدئولوژیهــا و تحلیلهــا و
نظریــات اســت) را نشــان مــی دهــد؟ (تأکیــد میکنیــم بــه طــور «نســبی»
در مقایســه بــا عملکــرد و دســتاوردهای دیگــر اســتراتژی هــا و خــط
مشــی هــا).
خــط مشــی آگاهیدهــی عناصــری از آسیبشناســی تاریخــی
شکســت انــواع اســتراتژیها را در خــود دارد ،مخصوصــا اگــر در
آگاهیبخشــی خــود و بــا توجــه بــه ضعــف هــای تاریخــی روشــنفکری
ایرانــی در عــدم ارتبــاط و اتصــال اجتماعــی  ،فســاد گســترده اقتصــادی،
افزایــش شــدید فاصلههــای طبقاتــی ،وجــود یــک جریــان گســترده
و بســیار موثــر سیاســی بــه عنــوان ناراضیــان اقتصــادی؛ بــه مســئله
«عدالــت» عــاوه بــر اهمیــت واالی ارزشــی و آرمانــی آن ،جنبههــای
اســتراتژیک ببخشــد.
نقــش یابــی احمدینــژاد بــا شــعارهای عوامفریبانــه اقتصــادی،
نمونــه بدلــی و تقلبــی یــک جریــان عدالتخــواه بــود و نیــاز بخــش
مهمــی از جامعــه بــه رفــاه و رفــع تبعیــض و اجــرای عدالــت را
نشــان مــیداد .نمون ـ ه واقعــی و حقیقــی و غیرتقلبــی آن یــک جریــان
عدالتخــواه و شــاید سوســیال – دموکراتــی اســت کــه بتوانــد هــم
بــه نیــاز آزادی ناراضیــان سیاســی و هــم بــه نیــاز عدالــت ناراضیــان
اقتصــادی پاســخ دهــد .امــا ایــن جریــان بایــد راهبــردی واقعــی و عملــی
و عینــی و نــه آرزواندیشــانه داشــته باشــد.
خط مشی مبارزه طبقاتی با تمرکز بر کارگران،
زحمتکشان و مزد/حقوقبگیران
هــر چنــد گفتــار نــاب چــپ چنــد ده ـهای اســت کــه افــول کــرده
(و یــا بــه بازســازی درونــی خــود مشــغول شــده) اســت ،امــا هــم چنــان
معــدود افــراد و نیروهایــی هســتند کــه بــا ذکــر مقدماتــی در تحلیــل
ســاختار حکومــت … و بــا تأکیــد بــر هــدف چــپ سوسیالیســتی هــم
چنــان بــر تحلیلهــا و فرمولهــا و اهــداف کالســیک چــپ (ســنتی)
تأکیــد میکننــد .در مــورد ایــن خــط مشــی نیــز کــه بــه آگاهیدهــی و
ســازماندهی طبقاتــی قائــل اســت عــاوه بــر ســواالتی کــه دربــاره خــط
مشــی آگاهیدهــی مطــرح شــد ،میتــوان ایــن ســواالت را هــم از
قائــان اش پرســید کــه چگونــه میخواهنــد نیــروی زحمتکشــان را آزاد
کننــد؟ ایــن اقشــار کال چقــدر انگیــزه و تــوان تغییــر در حــوزه کاری
خــود و باالتــر از آن بــرای کل کشــور و جامعــه دارنــد و آیــا فراهــم
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کــردن فرصــت و فضــای بیشــتر بــرای آگاهیدهــی و تشــکلیابی و
ســازماندهی مخاطبــان ایــن خــط مشــی در شــرایط اصــاح شــده تــر
نســبت بــه شــرایط بســتهتر و ســرکوبآمیزتر ،عاقالنــه تــر و عملــی
تــر نیســت؟
عدالتخواهــی بایــد بخشــی از آرمــان ضــروری هــر فــردی باشــد
کــه بــه آینــده ایــران مینگــرد .هــم چنیــن هیــچ فــرد آینــده نگــری
نمــی توانــد بــه نفتــی بــودن اقتصــاد ایــران و نیــز ضــرورت نوســازی
فرهنگــی ( بــه خصــوص فرهنــگ مذهبــی) در جامعــه ایــران بــی توجــه
باشــد .امــا خــط مشــی «آگاهیبخــش» بــدون خــط مشــی مــوازی
«آزادیبخــش» نمیتوانــد بــه صــورت یــک اســتراتژی و راهبــرد
عملــی مشــخص بــرای رســیدن بــه اهدافــی ملمــوس و عینــی دربیایــد.
آگاهــی بایــد بــه صــورت مــوازی و ترکیبــی و دیالکتیکــی بــا آزادی
پیــش بــرود (آگاهیبخــش – آزادیبخــش) و هــر بحــث اســتراتژیک
نیــز بــه دنبــال راهــی بــرای رســیدن بــه همیــن آزادی اســت کــه در ادامــه
بــدان خواهیــم پرداخــت.
مهار و عقب راندن قدرت و تحمیل مطالبات توسط
جامعه مدنی
هــر چنــد تکویــن تدریجــی جامعــه مدنــی و شــکلگیری نهادهــای
مدنــی (مــدرن) در ایــران ،از مشــروطه بــه بعــد رو بــه رشــد بــوده اســت،
امــا در چنــد دهـهای کــه بنــا بــه علــل و دالیــل مختلــف فضــای جامعــه
ایــران بســته شــد و ســرکوبگری حکومــت از یکســو و خطمشــیهای
انقالبــی مســلحانه از ســوی دیگــر جامعــه ایــران را دوقطبــی کــرد؛ فشــار
ســرکوب ســاواک و شــکنجه و اعــدام بســتر رشــد نهادهــای مدنــی را
بــه شــدت کاهــش داد .ایــن حکایــت پــس از انقــاب ،در دهــه شــصت
نیــز ادامــه یافــت .امــا در دهــه هفتــاد بــه تدریــج بســتر رشــد جامعــه و
نهادهــای مدنــی مهیاتــر شــد و اصالحــات نیــز ایــن مســیر را تســهیل
کــرد .در ایــن دوران بــه تدریــج گرایشــاتی شــکل گرفــت کــه خــط
مشــی رشــد و فعالیــت جامعــه مدنــی را هــر چنــد بــا برخــی ابهامــات (و
گاه اغتشاشــات) نظــری و تئوریــک؛ بــه عنــوان یــک بدیــل راهبــردی
مطــرح کــرد امــا ایــن خــط مشــی نیــز یــک نگــرش درازمــدت را
پیشــنهاد میکــرد تــا بتوانــد بــه مهــار و اصــاح قــدرت و حتــی تغییــر
آن بپــردازد .امــا بــه جــز کلیاتــی؛ نقشــه راه و اســتراتژی مشــخصی
در ایــن رابطــه مطــرح نبــود .بگذریــم از برخــی کــه هــر گاه شــرایط
سیاســی ایــران بســته میشــود و فضــای فعالیــت در آن انســداد مییابــد
بــه یــاد خــط مشــی آگاهیدهــی و یــا بــه فکــر جامعــه مدنــی میافتنــد
و کمــی کــه اوضــاع فوقانــی سیاســت تلطیــف و تســهیل مییابــد
دوبــاره توجهشــان بــر «دولــت» متمرکــز میشــود و جامعــه مدنــی را
موضوعــی حاشــیه ای میبیننــد.
در هــر حــال ،ایــن خــط مشــی کلــی بــا پشــت ســر گذاشــتن
انتخابــات  ۸۸و حرکــت مطالبهمحــور و مدنــی فعــال در آن (و نیــز
پــس از جنبــش پرطنیــن و امیدبخــش ســبز) وارد مرحلــه تــازهای شــد و
بــه تدریــج بــه صــورت یــک اســتراتژی و راهبــرد مطــرح گردیــد .ایــن
راهبــرد معتقــد اســت جامعــه مدنــی بایــد قــدرت و دولــت را مهــار و
محاصــره کنــد و آن را وادار بــه برگــزاری انتخابــات آزاد نمایــد.
در مجمــوع در تأکیــد بــر جامعــه و نهادهــای مدنــی دو گرایــش
کلــی را میتــوان مشــاهده کــرد .گرایشــی کــه جامعــه مدنــی را
نیرویــی در تعامل/کشــمکش بــا قــدرت بــرای مهــار و اصــاح آن
میبینــد و کمتــر بــه چشــماندازهای تغییرطلبانــه سیاســی میاندیشــد
و دیگــری نگرشــی کــه از طریــق فشــار جامعــه و نهادهــای مدنــی
میخواهــد قــدرت و دولــت را محاصــره کنــد و بــه عقــب رانــد و
حتــی وادار بــه برگــزاری انتخابــات آزاد نمایــد .در نگــرش دوم بیشــتر
از جامعــه مدنــی بــه معنــای متــداول آن (یعنــی الیــه میــان حکومــت
از یــک طــرف و شــهروندان و خانوادههــا از طــرف دیگــر) و یــا
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نهادهــای مدنــی (بــه عنــوان جمعیتهــای داوطلبانــه مردمبنیادکــه
اهــداف معیــن و محــدود و مشــخصی را دنبــال میکننــد)؛ بــه یــک
حرکــت جنبشــی مدنــی شــبیه جنبــش ســبز کــه احیانــا ترکیبــی از
نهادهــای مختلــف جامعــه مدنــی کــه هــر یــک مطالباتــی خــاص دارنــد،
در یــک حرکــت عــام بــا مطالبــات عامتــر و بنیادیتــر یعنــی آزادی
و دموکراســی بــا شــعار و مطالبــه مشــخص «انتخابــات آزاد» در یــک
حرکــت جنبشــی (و حتــی انقالبگونــه امــا خشــونتپرهیز و مدنــی
بــه معنــای مســالمتآمیز بــودن متکــی بــه قوانیــن یــا نافرمانــی مدنــی در
برابــر قوانیــن غیرعادالنــه) بــه قصــد تغییــرات اساســی حقیقــی و حقوقــی
در ســاختار قــدرت مینگرنــد.
در رابطــه بــا هــر دو گرایــش متکــی بــه جامعــه مدنــی بــه عنــوان
یــک بدیــل راهبــردی و اســتراتژیک میتــوان ایــن پرســش را مطــرح
کــرد کــه در یــک دولــت نفتــی مگــر نهادهــای مدنــی چقــدر تــوان و
نیــرو و انگیــزه و کارکــرد دارنــد کــه بتواننــد قــدرت را مهــار کننــد و
باالتــر از آن ،آن را تغییــر دهنــد؟
نهادهــای مدنــی هــم چــون کانــون نویســندگان ،کانــون وکال،
انجمنهــای صنفــی روزنامهنــگاران ،مهندســان ،معلمــان ،پرســتاران
و … جــدا از محدودیتهــای مســتمرا تحمیــل شــده بــر آن هــا،
اختالفــات درونیشــان ،خواســتهها و مطالبــات متنــوع ولــی گاه بســیار
محــدود و خــاص ایــن نهادهــا؛ چقــدر توانایــی حمــل ایــن بــار اساســی
اســتراتژیک بــرای تغییــر شــرایط ایــران و تناســب قــوای سیاســی را در
حکومــت ایــران دارنــد؟ اگــر منظــور از جامعــه مدنــی ،جنبشهــای
خــاص حــوزه مدنــی یعنــی جنبــش دانشــجویی ،زنــان ،کارگــران،
معلمــان و … هــم باشــد؛ بــاز ســواالت مشــابهی مطــرح خواهــد شــد.
در یــک دولــت نفتــی و حکومــت مطلقــه والیــت فقیــه و باالدســتی
نیروهــای نظامــی – امنیتــی ایــن جنبشهــا چقــدر امــکان و تــوان تشــکل
و تحــرک حتــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــاص حــوزه فعالیــت
خــود را دارنــد ،چــه برســد بــه اهــداف کالن و مشــترکی چــون آزادی
و دموکراســی و انتخابــات آزاد و تغییــر ســاختار حقیقــی و حقوقــی
قــدرت ؟ و باالخــره ایــن کــه آیــا در شــرایط اصالحــی فضــای کار
و نیروگیــری و اثرگــذاری بــرای فاعــان ایــن اســتراتژی مســاعدتر و
فراهمتــر از دورههــای بســته و فضــای ســرکوب و کنتــرل شــدیدتر
امنیتــی نیســت؟
آسیبشناســی نحیــف و ضعیــف بــودن جامعــه و نهادهــای مدنــی
در ایــران بــه علــت اســتبداد دیرپــای ،فضــای دوقطبــی (اســتبداد و
مبــارزه قهرآمیــز) دهــه پنجــاه بــه بعــد ،بیتوجهــی روشــنفکران و
فعــاالن سیاســی؛ آسیبشناســی درســتی اســت ،امــا تکیــه و تأکیــد
یــک جانبــه بــر جامعــه و نهادهــای مدنــی در شــرایط دولــت نفتــی،
قــدرت متمرکــز و مطلقــه اقتــدار مذهبــی ،فشــار و کنتــرل و ســرکوب
نهادهــای مدنــی و… .بــه نظــر اغــراق آمیــز میرســد .در دولــت مقتــدر
نفتــی اتــکاء بــه جامعــه مدنــی و نهادهــای مدنــی امــری تدریجــی و
درازمــدت اســت کــه نبایــد بــه عنــوان بدیلــی کوتــاه مــدت عرضــه
شــود؛ درخــت گردوســت کــه دیربــازده اســت و نبایــد بــه عنــوان
درخــت گیــاس زودبــازده عرضــه شــود؛ یــک خــط مشــی درازمــدت
اســت بــرای اهــداف درازمــدت و نــه اســتراتژی مشــخص بــرای اهــداف
مرحلهبنــدی شــده.
امــا همیــن جهتگیــری درازمــدت و تدریجــی بــرای تکویــن و
تحــرک نهادهــای مدنــی و توجــه و تأکیــد بــر جامعــه مدنــی خــود بــه
تدریــج و از همیــن حــاال بــه عنــوان یــک عامــل در میــان عوامــل دیگــر
بــر فضــای سیاســی حکومــت و مــردم و نیروهــا اثــر میگــذارد؛ نــه
کمتــر و نــه بیشــتر.
نکتــه پایانــی در ایــن بــاره ایــن کــه نبایــد فرامــوش کرد که بســیاری
از کنشــگران اســتراتژیهای مختلــف و متعــدد سیاســی از درون جامعــه
مدنــی و نهادهــای مدنــی برســاخته میشــوند.

بنابرایــن جــدا از نگاههــای کالن ســاختاری بــه جامعــه ایــران
بــرای حــل بحرانهــا و ضعفهــای ریش ـهای و تاریخــی آن ،از منظــر
اســتراتژی تغییــر سیاســی نیــز توجــه خــاص امــا درازمــدت بــه نهادهــای
مدنــی حائــز اهمیــت و توجــه فــراوان اســت.
اصالحات از باال و در درون ساختار قدرت
بــا فروپاشــی بلــوک شــرق و از رونــق افتــادن اندیشــه چــپ ،مشــی
انقالبــی کــه البتــه نــه بلــوک شــرق آن زمــان ،بلکــه اندیشــه چــپ بــه
طــور عــام روزی پرچمــدارش بــود نیــز گویــی از رونــق افتــاد .در
ایــران نیــز ایــن رخــداد جهانــی همــراه بــا تجربــه پروســه طوالنــی
گروگانگیــری و بــه خصــوص تجربــه جنــگ و نحــوه پایــان یابــی آن
کــه مدتــی پــس از آن بــا مــرگ رهبــر کاریزماتیــک نظــام نیــز همــراه
شــد ،بــه تدریــج در درون قــدرت باعــث رشــد جوانههایــی از نقــد و
اندیش ـههای جدیــد در حوزههــای مختلــف فکــری ،هنــری و ادبــی و
مدیریتــی شــد .دکتــر ســروش ،محســن مخملبــاف و گــروه کارگــزاران
ســازندگی ســه نمونــه از تغییــر در ســه حــوزه یادشــده اســت .جامعــه
ایــران نیــز بــه تدریــج در اعمــاق خــود تحوالتــی تدریجــی و آرام امــا
بنیــادی را پشــت ســر میگذاشــت .رشــد و تغییــر نســبت شهرنشــینی بــه
غیرشهرنشــینی ،رشــد طبقــه متوســط ،رشــد شــتابان حضــور اجتماعــی
زنــان ،رشــد تحصیــات و تحصیــات عالیــه ،گســترش جهشــی
رســانههای جمعــی ،مهاجــرت و حضــور انبــوه ایرانیــان در خــارج
از کشــور و… زلزلــه و تغییــر و تالطمــی در اعمــاق اقیانــوس جامعــه
ایجــاد کــرد کــه بــه زودی پسلرزههــا و امــواج آن در الیههــای
روییــن اقیانــوس جامعــه قابــل مشــاهده بــود .ترکیــب و تــوازی ایــن
تحــوالت در اعمــاق بــا برخــی تغییــرات در ســطوح بــاالی سیاســت و
قــدرت در ایــران بــا انتشــار برخــی نشــریات اثرگــذار مثــل کیــان ،ایــران
فــردا ،آدینــه ،دنیــای ســخن ،پیــام امــروز ،پیــام هاجــر و… همــراه و هــم
زمان بود.
ســرریز همــه ایــن تغییــرات و اقدامــات رخــدادی را باعــث شــد
کــه بــرای همــه (قــدرت ،جامعــه ،روشــنفکران و فعــاالن سیاســی)
غیرمنتظــره بــود :دوم خــرداد.
برآمــد ظاهــری و تاثیــر بردارهــای مختلــف موثــر در آن پویــش
بنیــادی جامعــه ایــران روی کار آمــدن آقــای خاتمــی و دولــت وی
و رونــد اصالحــی بــود کــه کنــکاش پیرامــون آن بحــث دیگــری
میطلبــد .امــا بــه تدریــج صــف و قــدرت مقابــل نیــز دســت بــه کار
شــد و هــر نــه روز یــک بحــران ،قتلهــای زنجیــرهای ،کارشــکنی
کفنپوشــان و موتورســواران و … را راه انداخــت و شــد آنچــه شــد:
دولــت اول احمدینــژاد و رو بــه ویرانــی بــردن کشــور و انتخابــات
پرتقلــب و تخلــف  ۸۸و اعتراضــات گســترده و پرشــکوه بعــد از آن و
ســپس بــاز بســیج نیروهــای ســرکوب گــر و ســرکوب جنبــش ســبز و
تــدوم ویرانگــر دولتــی کــه اینــک فاســدترین دولــت تاریــخ ایــران در
پردرآمدتریــن دوره درآمــد نفتــی بــود.
در هــر حــال در ایــن دو دهــه بــه تدریــج یــک اســتراتژی بــه عنــوان
اســتراتژی اصالحــی و اصــاح طلبــی نیــز بــه عنــوان بدیــل قدرتمنــد
اســتراتژی قبلــی انقالبــی مطــرح شــد.
اســتراتژی اصالحــات قبــل از هــر چیــز میگفــت تجربــه انقــاب
(انقالبــات) ویرانگــر اســت (حداقــل تصــور میشــد بــرای مــا چنیــن
بــوده اســت ،تصــوری کــه عناصــری از حقیقــت را بــا خــود دارد و البتــه
کامــل و دربرگیرنــده همــه حقیقــت نیســت) .اســتراتژی اصالحــی هــم
چنیــن مــی افــزود کــه جامعــه کنونــی ایــران نیــز دیگــر تــوان و نیــروی
انقــاب کــردن را نــدارد .بــه اضافــه ایــن کــه حکومــت کنونــی برآمده
از یــک انقــاب (البتــه بــه انحــراف رفتــه) ،هماننــد حکومــت شــاه
مقتــدر نیســت و الیهبنــدی هــا و تکثرهــای گوناگونــی در آن وجــود
دارد کــه اینــک فعــال شــده و شــاید بــه ســان تجربــه بلــوک شــرق در
آن اصالحاتــی اساســی اتفــاق بیفتــد .اســتراتژی اصالحــات میخواهــد

در چارچــوب مقــدورات و ممکنــات حرکــت کنــد .بــا گفــت و گــو،
اقنــاع و مســالمت پیــش بــرود و بــه تدریــج حرکتهــای مطمئــن و
برگشــتناپذیر انجــام دهــد و…  .امــا برخــی بــا ایــن اســتراتژی بــه
دنبــال اصــاح رفتــار حکومــت و بازگشــت و گردننهــادن بــه قانــون
(و حداکثــر اصــاح برخــی قوانیــن بــرای اصــاح همیــن ســاختار
حقیقــی و حقوقــی) هســتند و برخــی نیــز بــدان بــه ســان مرحلـهای بــرای
تغییــر ســاختار حقیقــی و حقوقــی قــدرت مــی نگرنــد .کســانی هــم کــه
بــه اجمــال و ابهــام معتقدنــد قانــون اساســی نیــز قابــل تغییــر اســت در
مــرز میــان ایــن دو رویکــرد بــه رونــد اصالحــی قــرار دارنــد.
امــا بــا هــر یــک از ایــن دو رویکــرد کــه بــه اصالحــات بنگریــم
بایــد هــم نقــاط و ممیــزات مثبــت آن را در نظــر بگیریــم و هــم نقــاط
ضعــف یــا محدودیتهــای آن را .بــه نقــاط مثبــت آن اشــاره کردیــم
و میتــوان دســتاوردهای نســبی تاریخــی آن را بــا دیگــر رویکردهــا
هــم مقایســه کــرد .امــا مهــم ایــن اســت کــه بــا چــه متــر و معیــاری ایــن
ســنجش و مقایســه صــورت بگیــرد اگــر بــا معیــار و متغیر «هــدف نهایی»
بــه دســتاورد روشهــای اصالحــی دهــه  ۷۰تــا  ۹۰و روشهــای انقالبــی
دهــه اول انقــاب بنگریــم ،هیــچ کــدام راهــی بــه مقصــد و «هــدف
نهایــی» نبردهانــد .از ایــن نظــر هیــچ کــدام بــر دیگــری برتــری نــدارد
امــا اگــر بــا متغیــر تاثیرگــذاری بــه معنــای آزاد کــردن فضــا و امکانــات
و نفــر و نیــرو بــرای جنبــش دموکراســیخواهی و عدالتطلبــی بــه
مســئله بنگریــم شــاید قضــاوت ســادهتر باشــد کــه حرکــت اصالحــی
(در پیونــد بــا بســتر مناســب اجتماعــی نویــن ایــران) عــده و عـدّه و نفــر
و نیــرو و فضــا و امکانــات خیلــی بیشــتری بــرای کنشــگران اجتماعــی و
سیاســی (حــال هــر رویکــرد اســتراتژیک و هــدف نهایــی کــه در ســر
داشــته باشــند) آزاد کــرده و فراهــم ســاخته اســت.
امــا؛ در برابــر ایــن رویکــرد نیــز ســوالتی جــدی و قابــل تامــل مطرح
اســت .ایــن ســواالت الزامــا در نســبت و مقایســه بــا دیگــر رویکردهــا
نیســت بلکــه در اجــزای برنامــه و تواناییهــا و ناتوانیهــای خــود ایــن
رویکــرد اســت .بــه طــور مشــخص ســوال ایــن اســت کــه درســت
اســت کــه اصالحــات دســتاوردهای بســیاری داشــته اســت (نگارنــده در
مقالـهای در ســال  ۱۳۸۰پــس از آزادی از زنــدان اول دوران اصالحــات
در نشــریه آبــان بــه ایــن موضــوع پرداختــم کــه اینــک جــای بحــث آن
نیســت) امــا حــد و حــدود موفقیــت آن علیرغــم فضــا و نیرویــی کــه
فراهــم مــیآورد بــا توجــه بــه تناســب قــوا ،ســاختار قــدرت و تقســیم
اختیــارات در قانــون اساســی کنونــی تــا کجاســت؟ بــه طــور مشــخص
و عینــی آیــا روندهــای اصالحــی (و بــه دنبالــش اعتدالــی) میتوانــد
بــه تنهایــی مافیــای اقتصــادی ســیطره افکنــده بــر اقتصــاد ایــران و نیــز
هســتههای ســخت قــدرت کــه بــه ســاح نظــارت اســتصوابی و قــوه
قضاییــه و نیروهــای امنیتــی اصلــی و مــوازی و ســپاهیان و نظامیــان
حاضــر در صحنــه داخلــی و حتــی منطقـهای و خــارج از کشــور مجهــز
اســت را بــه مرزهــای قانونــی عقــب برانــد؟ آیــا مــی تــوان بــا صرفــا
اســتفاده از مســیر و روش اصالحــی ،ســیطره انحصــارات اقتصــادی،
بنیادهــای خــارج از چارچــوب قانــون و تخصیصهــای کالن بودحــه
کشــور بــه طــور رســمی و غیررســمی بــه آن هــا را ،مانــع شــد؟ و اگــر
نــه ،آیــا بــدون ورود بــه ایــن حــوزه هــا اساســا راهــی بــرای رشــد و
توســعه ملــی اقتصــادی کشــور متصــور هســت؟ هــم چنیــن آیــا بــا
ایــن رویکــرد میتــوان هســته ســخت قــدرت مطلقــه در ایــران را وادار
کــرد بــه یــک قــوه قضاییــه ســالم و بیطــرف رضایــت دهــد کــه
حداقــل منتقــدان و مخالفــان قانونــی را تحمــل کنــد؟ و یــا بپذیــرد
کــه وزارت اطالعــات در راســتایی قانونــی حرکــت کنــد و الاقــل
بــه طــور مرتــب دایــره خودیهــا را هــم تنگتــر نکنــد؟ و یــا اجــازه
فعالیــت احــزاب (حتــی در چارچــوب همیــن قوانیــن موجــود) فراهــم
شــود؟ تیــغ نظــارت اســتصوابی را بــاز در همیــن محــدوده قوانیــن
موجــود زمیــن بگــذارد و دههــا ســوال شــبیه بــه ایــن .آیــا تــا موقعــی
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کــه یــک نفــر بــه نــام والیــت فقیــه بیــش از هفتــاد ،هشــتاد درصــد
قــدرت کشــور را در دســت داشــته باشــد و تــک نفــره سیاســت داخلــی
و خارجــی کشــور را بــه هــر طــرف کــه خواســت بکشــد و بــه هیــچ
کــس هــم پاســخگو نباشــد؛ آیــا امــکان رشــد و توســعه و رفــاه تــا چــه
برســد بــه آزادی و انصــاف وعدالــت و توزیــع عادالنــه قــدرت در
ایــران فراهــم میشــود؟ خالصــه ایــن کــه بــدون حداقلــی از شــکاف
برداشــتن و تعدیــل مافیاهــا و انحصــارات اقتصــادی و بــدون حداقلــی
از تعدیــل قــدرت مطلقــه تــا چــه حــد راه بــرای توســعه و آزادی و
عدالــت گشــوده میشــود؟ نمیشــود گفــت وجــود یــا عــدم وجــود
اصالحــات بیتأثیــر اســت؛ ایــن کــه خــود نوعــی کورچشــمی خواهــد
بــود ،امــا میــزان و حــد آن تــا کجاســت و آیــا همیــن میــزان بــرای
رشــد و توســعه کشــور و تامیــن حــدی قابــل قبــول از آزادی و عدالــت
بــرای اعتــای کشــور کافــی اســت؟ آیــا غنیســازی و تقویــت و
اســتعالی همیــن حــد از بــه ســامان شــدن اوضــاع کشــور بــه تنهایــی از
همیــن رویکــرد و اســتراتژی اصالحــات از بــاال و در قــدرت برخواهــد
آمــد؟ بــه لحــاظ اســتراتژیک قــرار اســت اســتراتژی اصالحــی مــا را تــا
چــه ســرحد و مقصــدی پیــش ببــرد؟
پاســخ ایــن ســوال بســیار جــدی و اساســی اســت و اگــر در زیــر
فشــار ســختیها و شکســتها و محدودیتهــا دچــار مینیمالیــزم
نشــده باشــیم و اگــر بــه آینــده ایــران از منظــر «واقعــی» و نــه «رویــا
اندیشــانه» بنگریــم و اســتلزامات و مقدمــات ضــروری بــرای رشــد
و توســعه و رفــاه و آزادی و عدالــت و امنیــت همگانــی و ملــی را
بــه خوبــی مــرور کنیــم خواهیــم دیــد کــه رویکــرد و اســتراتژی
پردســتاورد اصالحــات نیــز هــر چنــد بــرای آینــده ایــران «الزم»
اســت امــا بنــا بــه محدودیتهــای خــاص حقیقــی و حقوقــی آن
«کافی» نیست.
تــا اینجــا اگــر بــه اهــداف مرحلـهای در مســیر اهــداف نهایــی معتقــد
باشــیم اســتراتژی اصالحــی شــرط الزم و رویکــردی پردســتاورد بــرای
مــا خواهــد بــود ،امــا «کجــا دهــد ایــن بــاده کفــاف مســتی مــا» و اگــر
نخواهیــم بــه «اســتراتژی ناتمــام» بســنده کنیــم و «بــه ایــن نیــز بگــذرد»
اکتفــا نکنیــم و بخواهیــم بــا یــک نــگاه جامــع و کامــل بــه یــک نقشــه
راه دقیقتــر و عملیتــر بیندیشــیم ،بایــد بــه تکمیــل و تکامــل ایــن
اســتراتژی بپردازیــم.
تــا اینجــا علیرغــم دســتاوردهای نســبی و البتــه قابــل ســنجش
انــواع اســتراتژیها ،درگامــی فراپیشتــر ،در اندیشــیدن بــه فرجــام و
نتایــج درازمــدت هــر اســتراتژی (و البتــه بــا توجــه بــه وقــت و انــرژی
و ســرمایه اجتماعــی کــه بــا خــود هزینــه خواهنــد کــرد)؛ میتــوان از
زاویـهای دیگــر همــه آن هــا چــه رویکــرد اصالحــی و چــه انقالبــی و…
را در نهایــت نوعــی «آرزواندیشــی» دانســت .ایــن کــه مــردم انقــاب
کننــد و یــا نهادهــای مدنــی قــدرت را محاصــره و بــه عقــب براننــد و
ایــن کــه رونــد اصالحــی بــه اصــاح رفتــار حکومــت در اقتصــاد و
سیاســت و اجتمــاع منجــر شــود و هــر یــک از اینهــا مــا را در آســتانه
(و نــه در درون!) هــدف نهایــی قــرار دهــد؛ همهگــی و هــر یــک بــه
نوعــی آرزواندیشــی بــه نظــر میرســد .امــا چــاره چیســت؟ بــه جــز
همیــن اســتراتژیها و بــه جــز همیــن آدمیــان موجــود بــرای کنشــگری
و پیشــبرد اســتراتژی هــا نــه عقــل کلــی وجــود دارد کــه طرحــی نــو
در انــدازد و نــه فرشــتگان از آســمان یــا موجوداتــی از کــرات دیگــر
پــا بــه ســرزمین مــا میگذارنــد کــه یــک اســتراتژی طالیــی را بــه کار
برنــد و کیمیایــی شــوند کــه مــس شــرایط مــا را طــا ســازند .پــس
چــاره چیســت؟
تحول خواهی؛ یک اســتراتژی موازی و ترکیبی
در دوره اصالحــات یکــی از افــراد خوشفکــر اصالحطلــب
در ســرمقالهای در روزنامــه صبــح امــروز بــه اجمــال و ابهــام نوشــته
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و گفتــه بــود مــا در روش ،اصــاح طلــب و در هــدف ،انقالبــی
هســتیم و نوعــی اصــاح انقالبــی را مطــرح کــرده بــود .پــس از
بعضــی ناکامیهــای دولــت خاتمــی (در امتــداد برخــی کارکردهــای
مثبتــی چــون مصاحبــه او بــا ســیانان و تــاش بــرای اصــاح روابــط
بــا امریــکا و ســپس طــرح گفتگــوی تمدنهــا و مهمتــر از همــه
پذیــرش مســئولیت قتلهــای زنجیــرهای توســط وزارت اطالعــات،
و نیــز برخــی اصالحاتــی کــه در حوزههــای اقتصــادی ،آمــوزش
عالــی ،وزارت ارشــاد آغــاز شــده بــود) ،و بــا تشــدید ضعــف هــا
و شکســت هــا و پیــش روی روز افــزون جریــان مقابــل؛ برخــی از
افــراد صاحبنظــر و پژوهشــگر اصالحطلــب بــه ترجمــه و تبلیــغ
برخــی تئوریهــای موســوم بــه «اصقالبــی» (ترکیــب اصالحــات و
انقــاب) کــه عمدتــا توســط محققــان و نظریهپــردازان تحــوالت در
بلــوک شــرق صورتبنــدی شــده بــود ،پرداختنــد .بــه نظــر میرســید
«اغراق»هــای گذشــته و توقعــات بیــش از حــد از روش و اســتراتژی
اصالحــات و حمــات شــدید و تحقیــر مشــی انقالبــی ،مقــداری تعدیــل
شده بود…
تجربــه دولــت احمدینــژاد امــا بــاز ســطح توقعــات و مطالبــات
بخــش زیــادی از کنشــگران سیاســی را تعدیــل کــرد (و گاه حتــی بــه
حداقــل رســاند) و اینــک کــه جریــان اعتــدال بــا داعیههایــی کمتــر
از جریــان اصالحــات پــا بــه میــدان نهــاده؛ حکایــت چالــش خــط
مشــیها و اســتراتژیها هــم چنــان برقــرار اســت.
حــال بــا تجربــهای یــک قرنــه از انــواع خــط مشــیها و
اســتراتژیها چــه رویکــرد و نقشــه راهــی مســیر مشــکالت ،بحرانهــا
و بنبســتهای آتــی مــا را خواهــد گشــود؟
بــه نظــر مــی رســد بــه جــز بهرهمنــدی از نقــاط مثبــت و عملــی
(کوتــاه و درازمــدت) هــر خــط مشــی و اســتراتژی و پرهیــز از عــوارض
منفــی آن و وقــوف و آگاهــی بــر محدودیتهــا و مرزهــای فرجامیــن
و حداکثــر تاثیرگــذاری و راهگشــایی هــر یــک چــاره دیگــری نداریــم
و بایــد ســعی کنیــم تــا ترکیبــی از آنهــا را مــورد اســتفاده قــرار دهیــم.
چــرا کــه قــرار نیســت معجــزهای صــورت گیــرد؛ هــر چنــد ایــران
همیشــه مملــو از شگفتیهاســت! و قــرار نیســت نیروهــای غیبــی بــه
کمــک مــا بیاینــد ،هــر چنــد ایــران همیشــه نیروهــای نهانــی دارد کــه
خــود مینمایاننــد! ولــی در هــر حــال قــرار نیســت از ابتــدا بــه رویــا
فرورویــم و بــا آرزواندیشــی بــرای فــردا زمینــه تــاش امــروز را از
دســت بدهیــم .امــا اگــر امــروز در حــد تــوان و نیــرو ودر چارچــوب
مقدمــات و ممکنــات حرکــت کنیــم ،از معجــزه فــردا و ســربرآوردن
نیروهــای نهــان و تحقــق رویاهــا نیــز ناامیــد نیســتیم.
از انــواع خــط مشــیها و اســتراتژیها چــه نقاطــی را مــی توانیــم
اخــذ و ترکیــب کنیــم؟
در ابتــدا بایــد تقســیم کار و تنــوع مولفههــا را بپذیریــم .صــورت
مســئله ایــران یــک مجهولــی نیســت و پاســخ یــک خطــی و تــک
مولف ـهای نیــز نــدارد.
«آگاهــی» نیــاز همیشــگی جامعــه ماســت ،جامع ـهای پهنــاور کــه
در بســیاری از شــهرها و شهرســتانها و روســتاهایش رســانه رســمی
حکومــت مهمتریــن مرجــع خبررســانی و ارائــه گــزارش و تحلیــل
اســت .دیگــر رســانههای داخلــی و خارجــی و قشــر دانشــجو بــه
عنــوان یــک مرجــع اجتماعــی کــه اینــک در هــر شــهر و روســتا
بــه وفــور حضــور دارنــد ،رســانهایموازی و رقیــب رســانه رســمی
حکومتــی هســتند کــه مــی تواننــد یکســره آگاهیبخشــی کننــد،
توصیــف و تجویزهــای واقعــی ،ملــی و پیشبرنــده داشــته باشــند و
دروغهــا و فریبهــای رســانه رســمی را آشــکار ســازند و حرفهــا
و خبرهــای ناقــصاش را تکمیــل کننــد و ســخنان ســطحیاش را
بــه عمــق ببرنــد .ایــن آگاهیدهــی تنهــا جنبــه سیاســی نــدارد ،بلکــه
جنبــه فرهنگــی و بــه خصــوص مذهبــی آن در اقشــار وســیعی از مــردم

هــم نیــازی «سیاســی» اســت تــا ابــزار و ســاح «تزویــر مذهبــی» را از
دســت مافیــای قــدرت و ثــروت بگیــرد و هــم نیــازی «اجتماعــی» اســت
تــا اخــاق جامعــه را از فروپاشــی نجــات دهــد (در ایــران در درازنــای
تاریــخ قبــل و بعــد از اســام؛ مذهــب بزرگتریــن مرجــع و پشــتوانه
اخــاق انســانی و اجتماعــی و خانوادگــی بــوده و هــم چنــان بــدون
رقیبــی جــدی هنــوز هســت).
نارضایتــی اقتصــادی و فســاد گســترده مالــی ،در کنــار فقــر و
بیــکاری و فاصلههــای بــزرگ طبقاتــی نیــاز دائمــی بــه ارزش واالی
عدالــت را یــادآور میشــود و ضــرورت «جهتگیــری طبقاتــی» بــه
نفــع بیــکاران از یــک ســو و مزد/حقوقبگیــران اعــم از کارگــران و
معلمــان و دیگــر کارمنــدان از ســوی دیگــر در رویکــرد آگاهیدهــی
و عمــل سیاســی بســیار ضــروری اســت .ضمنــا بایــد وقــوف داشــت کــه
علیرغــم عمــده بــودن خواســت دموکراســی و آزادی و حقــوق بشــر و
بسترســاز بــودن آن بــرای دســتیابی بــه دیگــر اهــداف و آرمانهــای
اجتماعــی از جملــه عدالــت؛ امــا کســب آزادی بــدون همراهــی
ناراضیــان اقتصــادی در پویــش و جنبــش دموکراســیخواهی بــه علــت
تــوازن قــوای سیاســی – اجتماعــی کنونــی و برخــورداری اقتدارگرایــان
از درآمــد نفــت و تجهیــز ماشــین کنتــرل و ســرکوب امنیتــی بــا اتــکا
بــه آن ،میســر و متصــور نیســت.
جامعــه ایــران امــا از خشــونت تجربــه ناخوشــایندی دارد .کســانی
کــه بــا ســاح خشــونت بــه قــدرت برســند ،بــا اتــکاء بــه آن هــم
حکومــت خواهنــد کــرد .خشــونتهای دوران اولیــه پــس از انقــاب
و دهــه خونیــن  ،۶۰جنــگ هشــت ســاله و ویرانیهــا و ناامنیهایــی
کــه در ســال هــای اخیــر کل منطقــه پیرامــون کشــورمان را فراگرفتــه،
مــردم ایــران را نســبت بــه هــر نــوع چشــمانداز مشــابه نگــران کــرده
و بــه طــور جــدی بــه تردیــد میانــدازد .هرچنــد در یــک بحــث
صرفــا نظــری میتــوان گفــت مضمــون غیرخشــونتآمیز تحــوالت
اجتماعــی بیشــتر از آن کــه توســط کنشــگران اصالحطلــب یــا
تحولخــواه صــورت گیــرد توســط حکومتهــا ســمت و ســو داده
میشــود.
اگــر حکومتهــا در آرای مــردم دســت کاری نکننــد ،اگــر
تجمعــات و اعتصابــات آنهــا را ســرکوب نکننــد؛ آن هــا حتــی بــه
خشــونت محــدود و عکسالعملــی نیــز وادار نخواهنــد شــد .هــر
چنــد بایــد دانســت کــه وقتــی حــرکات بــه خشــونت کشــیده شــود،
قــدرت حکومتهــا در اعمــال آن بیشــتر از مخالفــانشــان خواهــد بــود
و بــازی را بــه نفــع خــود خواهنــد چرخانــد (هــر چنــد گاهــی اوقــات
نیــز در همیــن مواقــع ،مــردم ایســتاده در صحنــه پیــروز میــدان بودهانــد
ولــی در هــر حــال تجربــه تحــوالت خشــونتآمیز بســیار قابــل تأمــل و
تردیــد افکــن اســت).
جامعــه مدنــی ایــران هــر چنــد همــواره زیــر فشــار دولــت و قــدرت
نفتــی بــوده امــا بــه خصــوص بــه علــت جــوان بــودن جامعــه ،گاه در
اوج ناامیــدی راههــای جدیــدی گشــوده اســت و گاه نیروهــای بــه
تدریــج شــکل گرفتــه و تربیتیافتــهاش را بــه عنــوان ســتون فقــرات
مقاومــت مدنــی بــه خیابانهــا نیــز (در جنبــش ســبز) فرســتاده اســت.
نادیــده مانــدن ایــن نیــروی نهــان؛ ضعــف و نقصانــی اســتراتژیک
در دهههــای  ۴۰تــا  ۷۰بــوده اســت ،امــا در میــزان تــوان و انــدازه
و مداومــت آن هــا نبایــد اغراقآمیــز و رویااندیشــانه نگریســت.
اضافــه و ترکیــب کــردن نــگاه جامعهنگــر و مدنــی بــه طراحیهــای
اســتراتژیک؛ برخاســته از تجرب ـهای تاریخــی و شــرط الزم (و البتــه نــه
کافــی) بــرای پیشــبرد انــواع استراتژیهاســت.

نفتــی و مقتــدر بــودن دولــت هــم ضــرورت وجــود این الیــه مدنی را
بــرای کنتــرل دامنگســتری روزافــزون دولــت و مطلقهگــی بیــش از حد
قــدرت یــادآور میشــود و هــم خــود محدودیتهــای آن را بــه علــت
متکــی بــودن اکثــر فعــاالن ایــن الیــه بــه دولــت (و پــول نفـتاش) و نــه
برعکـس یعنــی نیازمنــدی دولــت بــه درآمدهــا و مالیاتهــای ملــت ،و
نیــز برخــورداری و اتــکای ماشــین کنتــرل و ســرکوب به درآمــد نفت را
گوشزد می کند.
انســداد سیاســی و اجتماعــی دهــه  ۶۰را جــز اصالحــات برخاســته
از تحــوالت در اعمــاق و بنیادهــای جامعــه ایــران ،تلطیــف نکــرد.
اصالحــات راهــی نــو گشــود و نیروهــای زیــادی (بــرای انــواع
اســتراتژیها) آزاد کــرد .امــا پــس از مدتــی محدودیتهــای
خــودش را نیــز نشــان داد .آن توانمندیهــا و ایــن محدودیتهــا هــم
چنــان برقرارنــد و اســتمرار دارنــد.
حــال تــا ایــن جــا بــر اســتراتژی و رویکردهــای خشــونتآمیز
خــط بطــان تجربــی کشــیدیم (و البتــه ســرنخ تحمیــل آن بــه مــردم را
بیشــتر در دســت حکومتهــا دانســتیم) و نیــز خــط مشــی و رویکــرد
دیگــری کــه معتقــد بــه بنبســت و امتنــاع دموکراســی در ایــران و
لــزوم شــکلیابی آن بــا مداخــات بینالمللــی و فشــار بیــرون اســت و
یــا حداقــل معتقــد اســت اهــرم تحریــم و حتــی فشــار و حملــه نظامــی
کاتالیــزور فعالکننــدهای بــرای ایجــاد شــورش و انقــاب توســط
مــردم اســت را هــم اساســا بــه علــت درون مایــه غیــر ملــی اش خــارج از
بحــث قــرار دادیــم .بــر ایــن اســتراتژی نیــز خــط بطــان اخالقــی و ملــی
(و نیــز کارکــردی ،بــه خاطــر اختاللــی کــه در تکویــن دموکراســی در
ایــران ایجــاد میکنــد و طبــق تجــارب پیــش رو جــز خرابــی و بحــران
بــر جــای نمیگــذارد) ،کشــیدیم.
حــال از خــط مشــیها و اســتراتژیهای آگاهیبخــش ،مدنــی و
اصالحــی؛ ترکیبــی بــه دســت میآیــد کــه میتــوان بــر آن عنــوان
«تحولخواهــی» گذاشــت.
«تحولخواهــی» هــم آگاهیبخشــی انجــام میدهــد ،هــم بــر
تقویــت جامعــه مدنــی و تشــکلیابی و تقویــت نهادهــای مدنــی اعــم
از سیاســی و طبقاتــی و جنســیتی و قومیتــی و … پــا میفشــرد و هــم در
حکومــت اقتدارگــرای والیــت مطلقــه فقیــه بــه اصالحــات بــا دو هــدف
تســهیل در تأمیــن رفــاه نســبی بــرای مــردم و فضــای نســبی بــرای فعــاالن
سیاســی و مدنــی میاندیشــد.
در رویکــرد عملــی تحولخواهــی هــر چنــد جهتگیــری بــه ســمت
اهــداف نهایــی (جدایــی دیــن و دولــت ،انتخابــات آزاد ،عــدم تمرکــز
و توزیــع ملــی قــدرت ،تحقــق آزادی ،عدالــت و حقــوق بشــر ،رفــع
تبعیــض در همــه جــا و از همــه کــس و…) وجــود دارد امــا در مرحلــه
اول دو هــدف مرحلــه ای «حداقــل رفــاه بــرای مــردم و حداقــل فضــای
تنفســی بــرای فعــاالن سیاســی و مدنــی» را دنبــال میکنــد و مســیرها و
نقشــه راههــای بعــدی را فعــل و انفعــاالت چهارگانــه جامعــه ،حکومــت
(بــه خصــوص مســئله رهبــری جمهــوری اســامی و تغییــر آن) ،بیــن
جامعــه و حکومــت و نیــز مســایل منطق ـهای و جهانــی تعییــن میکنــد.
از امــروز نمیتــوان بــا ســیال و متحــول بــودن چهــار عرصــه یادشــده
نقشــه راه دقیــق بــرای گام (و گامهــای بعــدی) ترســیم کــرد .جــز آن
کــه تأکیــد نمــود کــه بــه اصطــاح همــه راهحلهــا روی میــز اســت!
اعــم از آگاهیدهــی ( سیاســی و فرهنگــی و دینــی) ،حرکــت مدنــی و
حرکــت اصالحــی کــه در ترکیــب بــا یکدیگــر و در نــگاه بــه «اهــداف
نهایــی»« ،تحولخواهــی» نامیــده میشــود.
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کاظم علمداری
بــا پیدایــش و رشــد تمــدن مــدرن درغــرب ،ازجملــه حکومــت مشــروطه،
ســرمایه داری صنعتــی ،قوانیــن ســکوالر ،آزادی ،دمکراســی ،شــهروندی،
آمــوزش رســمی ،علــوم جدیــد ،فردیــت و غیــره؛ غــرب متحــول شــد.
بزرگتریــن بازتــاب تحــول غــرب در ایــران انقــاب مشــروطیت بــود کــه
ســاختار اســتبداد سیاســی ایــن را دگرگــون کــرد.
نگاه چهار نسل روشنفکری ایران
قبــل ازانقــاب مشــروطیت کوشــش هــای اصــاح گرایانــه ای ازدرون و
بــرون حکومــت بــا الگوبــرداری ازتحــوالت جوامــع غربــی بــرای نوســازی
فکــری ،اقتصــادی ،نظامــی واجتماعــی ایــران بــه وجــود آمــده بود .مــوج اول
جنبــش روشــنفکری ایــران در ایــن زمــان شــکل گرفــت و افــراد شــاخصی
ماننــد میــرزا ملکــم خــان ناظــم الدولــه ،میــرزا آقاخــان کرمانــی ،عبدالرحیــم
طالبــوف تبریــزی ،میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده ،ســید جمــال الدیــن اســد
آبــادی ،یوســف خــان مستشــارالدوله ،میرزاحســن خــان سپهساالرکوشــیدند
کــه هــم حکومــت و هــم جامعــه را متحــول کننــد.
پــی آمــد دشــوارده ســاله انقــاب مشــروطیت ،از جملــه جنــگ هــای
داخلــی و منطقــه ای ،نــا امنــی ،فقــر و بیمــاری گســترده ،مانــع ازپــی گیــری
خواســت هــای مشــروطیت شــد و نظــم و امنیــت و حفــظ تمامیــت ایــران بــه
اصلــی تریــن خواســت جامعــه ایــران بــدل شــد .رضا شــاه ازمیــان این شــرایط
ســر بــرآورد .اوقادرشــد بــرای اولیــن بــار درتاریــخ ایــران بــه حکومــت ایلــی
خاتمــه دهــد و پدیــده دولــت – ملــت ،یکــی از ویژگــی هــای تمــدن مــدرن
را ،جایگزیــن آن کنــد .نســل دوم روشــنفکران ایرانــی بعــد از مشــروطیت در
خدمــت پــروژه نــوآوری هــای حکومتــی در چارچــوب نظــام دیکتاتــوری
رضــا شــاه قــرار گرفتنــد.
بــا گســترش جنــگ جهانــی دوم و اشــغال خــاک ایــران ،و پــی آمــد
آن برکنــاری رضــا شــاه توســط متفقیــن ،جنبــش دهــه  ،۱۳۲۰و نســل ســوم
روشــنفکران ایرانــی متولــد شــد .ویژگــی ایــن دوره فضــای بــاز سیاســی و
شــکل گیــری احــزاب و گرایــش هــای مختلــف و متضــاد عقیدتــی و مرامی
درعرصــه اجتماعــی و کشــمکش هــای درون مجلــس شــورای ملــی بــود.
درایــن شــرایط چهــار گرایــش سیاســی اصلــی در برابــر هــم قــرار گرفتنــد.
گرایــش نــا متجانــس مذهبــی ،ملــی ،مدافعــان گســترش روابــط بــا غــرب ،و
هــم چنیــن گرایــش چــپ بــا ویژگــی برجســته نزدیکــی بــه اتحــاد جماهیــر
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شــوروی سوسیالیســتی .ایــن دهــه بــا کودتــای  ۲۸مــرداد ۱۳۳۲و بــه ســود
گرایــش حفــظ و گســترش بــا غــرب پایــان گرفــت .بعــد از کودتا ،نوســازی
دوره محمــد رضــا شــاه همــراه بــا دیکتاتــوری سیاســی وجــه برجســته ایــن
دوربــود.
تحول اصالحی به انقالبی
تــا آغــاز دهــه چهــل ،جنبــش اصــاح گرایانــه در برابرحکومــت باقــی
مانــد .بــا نــا کامــی جنبــش ســال هــای  ،۱۳۴۱ -۱۳۳۹ناموفــق مانــدن تــاش
هــای اصالحــی دولــت علــی امینــی وشکســت جبهه ملی ســوم ،جنبــش وارد
فــاز ســرنگونی رژیــم گردید .گذشــته از درســتی و نادرســتی ایــن دگرگونی
فکــری و سیاســی ،نگــرش مقابلــه بــا ســرمایه داری نوپــای ایــران ،بــه عنــوان
پایــگاه اجتماعــی رژیــم و مقابلــه بــا ســرمایه داری جهانــی ،پایــه هــای یــک
انحــراف فکــری را در ایــران بــه وجــود آورد .از ایــن پــس خواســت جنبــش
اصالحــی بــه جنبــش انقالبــی و ســرنگونی طلــب بــدل شــد .بــه مــوازات
جنبــش هــای رهایــی بخــش جهــان ،جنبــش انقالبــی ایــران نیــز خواهــان
مقابلــه بــا اســتعمار و امپریالیســم و طالــب بدیــل سوسیالیســتی گردیــد .ایــن
ویژگــی بخشــی از نســل چهــارم جنبــش روشــنفکری ایــران بــود.
رشــد صنعــت مونتــاژ یــا وابســته ایــران بــه غــرب افــزون بــر جنبــش
انقالبــی ،یــک جریــان فکــری بومــی گــرا و غــرب ســتیز را نیــز بــه وجــود
آورد .برخــی از روشــنفکران از فرنــگ برگشــته نیزبــه ایــن اردو پیوســتند.
جریانــی کــه یــک ســرآن بــه جنبــش انقالبــی و ســر دیگــر آن بــه حمایــت
عناصــری از درون رژیــم شــاه وصــل مــی شــد.
رابطه با غرب عامل پیشرفت یا عقب ماندگی؟
نزدیکــی محمــد رضاشــاه بــه غرب ســبب شــد مخالفــان او را عامــل غرب
در ایــران بخواننــد و فراینــد رشــد صنعــت نوپــای ایــران را اهــرم اســتثمار
زحمتکشــان ایــران بدانند.ایــن جریانــات فکــری و سیاســی ،درکنــار گرایش
هــای مذهبــی ،واپــس گــرا ،و یــا انقالبــی و سوسیالیســت هــای دینــی اتحــاد
نــا نوشــته ای را علیــه رژیــم شــاه ،ســرمایه داری ایــران و متحدیــن غربــی آنها
بــه وجــود آورنــد .آنچــه در ایــن میــان نــا روشــن بــود ،رابطــه غــرب ســتیزی
بــا آزادی خواهــی و دمکراســی و چگونگــی رشــد و توســعه جامعــه ایــران از
دیــد ایــن جریــان سیاســی و روشــنفکری بــود.

جنبــش چــپ بــه دلیــل گرایــش بــه شــوروی خــود را بخشــی از جریــان
غــرب ســیتزجهانی مــی دیــد .امــا همیــن جریانــات سیاســی چــپ ،ســرمایه
داری تجــاری و بــازاری ایــران را متحــد خــود و قربانــی ســرمایه داری
صنعتــی ایــران مــی دانســت .ســرمایه داری صنعتــی ایــران بنــا بــر ضــرورت
دوره ای اش ،یعنــی نیــاز بــه واردات تکنولــوژی مــدرن ،بــا ســرمایه داری و
صنایــع غــرب در ارتبــاط بــود و منافــع مشــترک داشــت.
افــزون بــر آن ،ایــن نیروهــا ،عقب ماندگــی تاریخــی و داخلی ایــران را به
اســتعمار و امپریالیســم نســبت می دادند .دانســته و ندانســته وارد اردو کشــی
جهانــی بلــوک شــرق در برابربلــوک غــرب شــدند و ایــن گونــه بــرای خود
هویــت سیاســی معتــرض و انقالبــی ســاختند؛ و بــه جــای بهــره بــرداری
خردمندانــه و ســنجیده از امکانــات تمــدن مــدرن و مشــارکت در ســاخت
جامعــه ،مــردم را بــه مقابلــه بــا تجــاوز ســرمایه داری جهانــی برانگیختنــد.
آن هــا رابطــه بــا کشــورهای غربــی را مانــع رشــد و توســعه ایــران مــی
دانســتند .بــا گســترش روابــط اقتصــادی ،صنعتــی و تجــاری ایــران بــا غرب،
بــی آنکــه ایــران مســتعمره قدرتــی باشــد ،هماننــد جوامــع مســتعمره ،شــعار
اســتقالل طلبــی را بــه گفتمــان غالــب در جامعــه بــدل کردنــد .تصــور برآن
بــود کــه مشــکالت ایــران ناشــی از رابطــه رژیــم بــا غــرب اســت و بــا
قطــع ایــن رابطــه زیــر شــعار اســتقالل خواهــی مشــکالت ایــران برطــرف
خواهد شد.
برخــی گفتمــان غــرب ســتیزانه را بــا پوشــش پشــتیبانی از بــورژوازی
ملــی (داخلــی) توجیــه مــی کردنــد .آن گونــه کــه گویــی بــورژوازی
داخلــی خــود ماننــد بــورژوازی غــرب در حــال ســاختن اقتصــاد صنعتــی
و دمکراســی بــوده و حضــور صنایــع غربــی مانــع آن بــود .نخبــگان ایرانــی،
بــه ویــژه چــپ هــا ضــرورت رابطــه ســازمان یافتــه و هدفمنــد بــا غــرب
صنعتــی را جــدی نمــی دانســتند .برعکــس ،بــا عــدم تفکیــک تمــدن
غــرب از تجاوزهــای اســتعماری و امپریالیســتی ،نفــرت از غــرب را ترغیــب
می کردند.
در چنیــن شــرایطی مفاهیمــی چــون سوسیالیســم“ ،جامعــه بــی طبقــه”،
“اســام راستین””،بازگشــت بــه خویشــتن خویــش” و بومــی گرایــی و
دیکتاتــوری پرولتاریــا در ادبیــات سیاســی ایــران جــا بــاز کــرد و لیبرالیســم،
سرچشــمه آزادی و دمکراســی و رشــد اقصــاد صنعتــی ،بــه شــدت بــد نــام
شــد .بخشــی از نیروهــای چــپ بیــش از آن کــه بــه فکــر منافــع ملــی خــود
باشــند بــه فکــر انترناسیونالیســم پرولتــری بودنــد .بــه طــوری کــه برخــی
منافــع روس هــا را ،زیــر همیــن شــعار انترنالیســم پرولتــری بــر منافــع ملــی
خــود مقــدم مــی دانســتند .شــکاف ملی ناشــی از نگرانی از رشــد کمونیســم
در ایــران ،بــه رشــد اســام سیاســی رادیــکال از یــک ســو و جــان ســخت تر
شــدن دیکتاتــوری حکومتــی و حامیــان جهانــی آن از دگرســو منجرشــد.
حــدود پنــج ســال بعــد از انقــاب ایــران ،بلــوک سوسیالیســم ،الگــوی
چــپ هــای ایــران ،گام هــای وارونــه ای در نفــی آن چــه برایــش انقــاب
کــرده بــود بــر مــی داشــت و نظریــه هــای جهانــی چــپ انقالبــی ،از جملــه
“تئــوری هــای وابســتگی” همــراه بــا دولــت هــای سوسیالیســتی رو بــه افــول
نهادنــد و از آن پــس گفتمــان و دیســکورس دگرگونــی هــای انقالبــی و
دولــت محــور جــای خــود را بــه الگوهــای اصالحــی و جامعــه محــور،
دمکراســی و جامعــه مدنــی داد .درآن زمــان بــود کــه چــپ در عرصــه
جهانــی دریافــت کــه انقــاب و نفــی ســرمایه داری نــه تنهــا برابــر بــا آزادی
و دمکراســی و عدالــت اجتماعــی نیســت ،بلکــه تنهــا عامــل جــا بــه جایــی
دیکتاتــوری و پــی آمــد هــای وخیــم ناشــناخته اســت .خالصــه کالم،
انقــاب ایــران پنــج ســال زود رخ داد.
کار از کجا خراب شد؟
مــردم ایــران کــه بــا خواســت و شــعار اســتقالل و آزادی انقــاب
کردنــد ،ولــی نــه بــه آزادی رســیدند و نــه اســتقالل ،ناچارنــد کــه پــس
از گذشــت  ۳۶ســال حکومــت اســامی و پــی آمــد هــای تخریبــی آن،
در اندیشــه هــای دیــروز خــود بازنگــری کننــد و دریابنــد کــه کار از کجــا
خــراب شــد .بــه نظــر نگارنــده کار از کــژ فهمــی در بــاره معنــا و مفهــوم
اســتقالل و رابطــه آن بــا آزادی خــراب شــد .بــا برداشــت درســت از ایــن

واژه هــا شــاید انقالبــی هــم رخ نمــی داد.
بســیاری اســتقالل را بــه معنــای ،اســتقالل آب و خــاک معنــا مــی کننــد،
نــه اســتقالل مردمــی کــه در آن آب و خــاک زندگــی مــی کننــد .ایــن
تعریــف از اســتقالل بســیار ناقــص اســت .در اصــل نهــم قانــون اساســی
آمــده اســت“ :در جمهــوری اســامی ایــران آزادی و اســتقالل و وحــدت
و تمامیــت ارضــی کشــور از یــک دیگــر تفکیــک نــا پذیرنــد و حفــظ آن
وظیفــه دولــت و آحــاد ملــت اســت .هیــچ فــرد یــا گــروه و مقامــی حــق
نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادی بــه اســتقالل سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی،
نظامــی و تمامیــت ارضــی ایــران کمتریــن خدشــه ای وارد کنــد و هیــچ
مقامــی حــق نــدارد بــه نــام اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور آزادی هــای
هــای مشــروع را ،هــر چنــد بــا وضــع قوانیــن و مقــررات ،ســلب کنــد”.
ایــن اصــل اســتقالل را محــدود بــه اســتقالل آب و خــاک نکــرده اســت.
ولــی مشــکل دیگــری دارد کــه در ایــن نوشــته فقــط به آن اشــاره می شــود.
هــم چنیــن بنــد اول ایــن اصــل تنیدگــی آزادی و اســتقالل را بــه درســتی
بیــان کــرده اســت .امــا آن اشــاره ایــن اســت کــه در بنــد دوم ایــن اصــل
آزادی مــردم مشــروط بــه مشــروعیت شــده اســت ،نــه مشــروط بــه قانــون.
در حالــی کــه قــدرت منتخــب ،پاســدار قانــون اســت ،شــرع در اختیــار چند
فقیــه اســت کــه بــه خواســت و مصحلــت خــود آزادی را مجاز یا محــدود و
ممنــوع مــی کننــد .ولــی موضــوع این نوشــته تناقــض موجــود در ایــن اصل
قانــون اساســی نیســت .موضــوع ایــن نوشــه برداشــت از اســتقالل اســت.
اســتقالل ،یعنــی اســتقالل مــردم از قــدرت هــای خــود کامــه ،چــه
داخلــی و خارجــی .و گرنــه اســتقالل آب و خــاک بــه تنهایــی ارزشــی
نــدارد .بســیاری از دیکتاتــوری هــای جهــان ،ماننــد روســیه و چیــن از
اســتقالل آب و خــاک برخــوردار بــوده انــد ،ولــی مــردم آن هــا اســتقالل
زندگــی و تصمیــم گیــری نداشــتند .مــردم آلمــان شــرقی از اســتقالل آب و
خــاک برخــوردار بودنــد .بــد فهمــی در بــاره اســتقالل ســبب شــد کــه قطــع
روابــط اقتصــادی ،صنعتــی بــا جهــان غــرب اســتقالل تعبیر شــود .ایــن اصل
مطلبــی اســت کــه در ایــن نوشــته توضیــح داده مــی شــود .زیــرا کار از ایــن
جــا خــراب شــد .بــه همیــن دلیــل پــس از پیــروزی انقــاب ،امــوال ســرمایه
داران خارجــی بــه نــام اســتقالل و مقابلــه بــا نفــوذ و قــدرت بیگانــگان و
امــوال ســرمایه داران داخلــی بــه عنــوان پایــگاه امپریالیســم و ســرمایه داری
جهانــی مصــادره شــد.
فرضیه ها
فرضیــه هــا برایــن اســاس بــود کــه بــه دلیــل ایــن رابطــه ،نخســت ســرمایه
داری جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا منابــع ملــی ایــران را بــه تــاراج مــی
بــرد .دوم ،ســرمایه دارای ایــران وابســته بــه خــارج و ســرمایه داران ایــران
کمپــرادور یــا دالل انــد و مانــع از رشــد ســرمایه داری ملــی مــی شــوند.
منظــور از ســرمایه داری ملــی هــم یــا تجــار بــازار بودنــد ویــا تولیــد
کننــدگان کاالهــای ســنتی ایــران .فــرا تــر ازایــن ،ســرمایه داری تجــاری،
بــازاری ،عقــب مانــده و ســنتی ایــران در برابــر ســرمایه داری مــدرن ،صنعت
گــر و آینــده نگــر ،تقدیــس مــی شــد و متحــد انقــاب و نیروهــای چــپ
خوانــده مــی شــد .همــه ایــن فرضیــات و نتیجــه گیــری هــا بــر اســاس بــد
فهمــی هایــی انجــام مــی گرفــت کــه بــه گفتمــان غالــب ســاختار ذهنــی در
ایــران بــدل شــده بــود و بــر همــان اســاس انقــاب علیــه ســرمایه داری و
نفــوذ غــرب در ایــران را ضرورتــی اجتنــاب نــا پذیــر مــی انگاشــت .مقابله با
دیکتاتــوری شــاه ،کــه اصلــی تریــن مانــع رفــع مشــکالت ایــران بــود تحــت
شــعاع مقابلــه بــا ســرمایه داری و امپریالیســم قــرار گرفــت.
بــا ایــن توضیحــات ،و بــه عبــارت ســاده ،معنــی و مفهــوم اســتقالل،
پایــان دادن بــه مناســبات موجــود میــان ایــران و جهــان ســرمایه داری بــود.
بنابرایــن ،مقابلــه بــا ســرمایه داری مــدرن داخلــی ،و قطــع رابطــه بــا ســرمایه
داری خارجــی ،اســتقالل نامیــده شــد .جمهــوری اســامی ثبــات ،منافــع و
بقــای خــود را در ادامــه ایــن فرهنــگ و گفتمــان دیــد و بــا  ۳۵ســال شــعار
مــرگ بــر آمریــکا بــرای ایــران دشــمن خیالی ســاختند و حــول آن مــردم را
بســیج کردند.چــپ نــه تنهــا از ایــن شــعار هــا اســتقبال می کــرد ،بلکــه خود
هدایــت گــرآن بــود .بــه همیــن دلیــل حتــی بــا گذشــت  ۳۵ســال جمهوری
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اســامی هنــوز حفــظ قــدرت انحصــاری خــود را در ادامــه وضعیــت کنونی
مــی بینــد و عــادی ســازی رابطــه بــا آمریــکا را بــه ســود خــود نمــی دانــد.
در حالــی کــه ایــران شــدیدا نیازمنــد عــادی ســازی رابطــه بــا آمریکاســت.
حــکام جمهــوری اســامی نیــز خــود از ایــن گفتمــان هــا بــه دور نبودنــد.
در پــی واقعــی دانســتن ایــن فرضیــه هــا و بــد فهمــی هــا ،احــکام مصــادره
امــوال ســرمایه داران و صنعــت گــران مــدرن ایــران ،و ســرمایه گــذاری های
خارجــی را صادرکردنــد و آن را بــه دســت کســانی ســپردند کــه تــوان و
شایســتگی مدیریــت آنــه ا را نداشــته انــد و گاهــی در راه منافــع شــخصی و
عقیدتــی خــود بــه کار بســته انــد.
بــا خــاف تصــور و ذهنیــت غالــب ،بــا قطــع رابطــه صنایــع ایــران بــا
غــرب ،رشــد و توســعه نیــز محــدود و در مــواردی مســدود شــد .بدیــن
ترتیــب ،اقتصــاد ایــران عرصــه جــوالن ســرمایه داری ســنتی ،تجــاری و
بــازاری ایــران وهــم چنیــن قشــر فرصــت طلــب و تــازه بــه دوران رســیده ای
شــد کــه بــا شــتاب و زیــر پا نهــادن تمــام معیارهــا و اصــول قانونــی و اخالقی
از ادغــام بیشــتر اقتصــاد بــا نهــاد سیاســت ،دســتگاه قضایــی ،امنیتــی و نظامی
ســودهای کالنــی را نصیــب خــود کــرده اســت .پیونــد دیرینــه بازاریــان بــا
روحانیــت ،یعنــی حــکام جدیــد ،ایــن راه را تســهیل مــی کــرد.
ایــن بــد فهمــی از پدیــده اســتقالل و آزادی بــود کــه چــپ هــای ایــران
در کنــار عقــب مانــده تریــن قشــرهای مذهبــی ،بــا لیبــرال خوانــدن دولــت
موقــت بــازرگان ،کــه خواهــان حفــظ نهادهــا و دســت آوردهــای صنعتــی و
اقتصــادی جامعــه ایــران و ادامــه مناســبات جهانــی بــود قــرار گرفتنــد .آن هــا
بــا ایــن ذهنیــت و سیاســت تــوده هــای بــر انگیختــه از انقــاب و متوهــم را
در خدمــت کســانی قراردادنــد کــه کمتــر بــه منافــع ایــران و بیشــتر بــه منافــع
قشــری و گروهــی خــود فکــر مــی کردنــد.
فرضیــه نادرســت دیگــر ایــن بــود کــه بــا حــذف ســرمایه داری مــدرن
داخلــی و قطــع رابطــه بــا ســرمایه داری غــرب ،آزادی نیــز بــه دســت مــی
آیــد .نخبــگان سیاســی ســکوالر و چــپ تــا آمدنــد بــه خــود بیاینــد ،تیــغ
بــر کشــیده قــدرت علیــه هــر منتقــد و مخالفــی مهلــت شــان نــداد کــه راهی
دیگــر پیــش بگیرنــد.
برخــی هــم اســتقالل رابــه فرمولــی ســاده ،یعنــی عــدم نیــاز ووابســتگی به
واردات صنایــع و کاالهــای خارجــی بــدل مــی کننــد .در حالــی کــه هیــچ
کشــوری قــادر نیســت بــدون حفــظ مــراوده هــای تجــاری ،صنعتــی ،علمــی
و ســرمایه ای جهــان رشــد و توســعه یابــد و در رقابــت هــا از منابــع و ثــروت
جهانــی ســهم مهمــی نصیــب ملــت خــود کنــد.
مگرایــران بــا در آمــد ارزی از فــروش منابــع طبیعــی خــود ماننــد نفــت و
گاز چــه مــی توانــد بکنــد ،جــز آن کــه در ازای فــروش آن از کشــورهای
دیگــر صنایــع پایــه ای و تولیــدی و کاالهــای مــورد نیــاز خــود را وارد کنــد.
ایــن وابســتگی دو جانبــه ،یعنــی وابســتگی بــه بــازار فــروش نفــت و گاز
در بازارجهانــی و وابســتگی بــه صنایــع پیشــرفته خارجــی بــرای بــاز ســازی
سیســتم تولیــدات داخلــی ،از جملــه تولیــد بیشــتر نفــت و گاز اجتنــاب نــا
پذیــر اســت .دعــوت از ســرمایه گــذاران جهانــی بــرای مشــارکت در
پــروژه هــای داخلــی ســرمایه بــر و فنــی و انتقــال آخریــن دســت آوردهــای
تکنولوژیــک خــود بــه ایــران و از ایــن راه مشــارکت در بازارهــای
انحصــاری آن هــا در جهــان و توســعه صنایــع داخلــی بــرای کار آفرینــی
و تآمیــن نیازمنــدی هــای روزافــزون جامعــه ،ضــروری اســت .بــه ویــژه آن
کــه ایــران بــرای ایــن منظــور از ســرمایه هــای وســیع انســانی و مالــی و منابــع
طبیعــی غنــی برخــوردار بــوده اســت .دسترســی بــه ایــن دســت آوردهــا جــز
برقــراری رابطــه دوســتانه ای کــه منافــع دوطــرف راتأمیــن کنــد راه دیگــری
نــدارد .ایــران کــه قبــل از انقــاب بــه درســتی ایــن راه را برگزیــده بــود ،بعــد
از انقــاب بــا بــد فهمــی و ســاخت فرضیــه هــا ،خــود را از ایــن امکانــات
محــروم کــرد و تابــع گفتمــان هــای ضــد امپریالیســتی چــپ و بلوک شــرق
و توهمــات اســتقالل اقتصــادی و صنعتــی شــد.
کشــورهای عقــب مانــده ازجهــان صنعتــی بــرای دســت یابــی بــه صنایــع
یــا مــی بایســت خــود تــوان ســاخت آن را مــی داشــتند ،و یــا مــی بایســت آن
را وارد مــی کردنــد ویــا بــه فراینــد دیگــری کــه صنایــع مونتــاژ نامیــده مــی
شــود و آن انتقــال گام بــه گام تکنولــوژی از خــارج به داخل اســت ،متوســل
مــی شــدند .برخــی از کشــورهای عقــب مانــده از غــرب ایــن راه آخــر را
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برگزیدنــد و امــروز بــه رقبــای صنعــی و اقتصــادی غــرب بــدل شــده انــد.
ایــران کــه قبــل از انقــاب از همیــن سیاســت پیــروی می کــرد ،می توانســت
در رده ایــن کشــورها باشــد.
اســتقالل در عیــن حــال بــه معنــای کنتــرل بــر منابــع و منافــع کشــور
اســت .در حالــی کــه مــردم در ایــران چنیــن اســتقاللی ندارنــد .مــردم حتــی
نمــی داننــد کــه درآمــد نفــت و گاز چگونــه هزینــه مــی شــود .بــرای نمونــه
پــروژه هســته ای صدهــا میلیــارد دالر هزینــه و زیــان بــه بــار آورده اســت،
ولــی مــردم قــادر نبــوده انــد کــه دولتــی را انتخــاب کننــد کــه بــا ثــروت
ملــی ایــران ایــن گونــه عمــل نکنــد .برعکــس ،گــروه هایــی برخــوردار از
آزادی مطلــق اجــازه نــداده انــد کــه منتقــدان و کارشناســان مســتقل هســته
ای در بــاره ســود و زیــان و ضــرورت ادامــه ایــن طــرح پرهزینــه و زیــان
بــار نظــر بدهنــد و ایــران را وارد بــن بســتی غیــر قابــل جبرانــی کننــد .در ده
ســالی کــه گذشــت مناقشــه هســته ای میــان ایــران و  ۵+۱بــی نتیجــه ادامــه
یافــت و هزینــه هــای ســنگین و غیــر قابــل برگشــتی بــر ایــران تحمیــل شــد.
توافــق هســته اگــر انجــام بگیــرد ماننــد بنــد و بســت زدن کــوزه شکســته ای
اســت کــه هرگــز بــه اصــل خــود بــدل نخواهــد شــد .بــه عبــارت دیگــر،
ایــران هرگــز قــادر نخواهــد بــود زیــان هــای ناشــی از پــروژه هســته ای را
جبــران کنــد و فرصــت هــای از دســت رفتــه بســیار مهمــی کــه در ســه دهــه
گذشــته در جهــان صنعتــی و ســرمایه داری بــه وجــود آمــده بــود را بــه
ایران برگرداند.
زمانــی مــردم بــه اســتفالل مــی رســند کــه بــه آزادی دســت یافتــه باشــند.
اســتقالل حکومــت از قــدرت هــای خارجــی بــه معنــای اســتقالل و آزادی
مــردم نیســت .مــردم بایــد از قــدرت هــای داخــل و خــارج مســتقل باشــند
و قــادر باشــند آزادانــه و براســاس منافــع خــود تصمیــم بگیرنــد .آزادی
جامعــه ،اســتقالل را هــم بــا خــود خواهــد آورد .ولــی وارونــه آن درســت
نیســت .جامعــه ای وجــود نــدارد کــه آزاد باشــد ،ولــی اســتقالل نداشــته
باشــد .حکومــت هــای خــود کامــه همیشــه در برابــر مــردم آزادانــد .آن
هــا آزادنــد کــه خــارج از هــر قانــون و قاعــده ای بــرای مــال و جــان مــردم
تصمیــم بگیرنــد .جنــگ ایــران و عــراق نمونــه بــارز آن اســت کــه علــی
رغــم پیــروزی ایــران در آزاد ســازی خــاک خــود از وجــود ارتــش عــراق،
و آمادگــی کشــورهای ثروتمنــد عــرب بــرای پرداخــت غرامــت ،حــکام
ایــران شــش ســال دیگــر جنــگ را ادامــه دادنــد و جــان صدهــا هــزار نفــر
و منابــع مالــی ایــران را دســت مآیــه اهــداف و خواســت هــای خــود کردنــد.
خســارات انســانی و مالــی شــش ســال جنگــی کــه بــر مــردم تحمیــل کردند
هرگــز قابــل برگشــت نبــوده و جبــران پذیــر نیســت .اگــرآزادی وجــود مــی
داشــت ،بــه احتمــال زیــاد مخالفــان ادامه جنــگ ،ماننــد نهضــت آزادی ،می
توانســتند مــردم را در بــاره بــی فایــده بــودن ادامــه جنــگ مطلــع کننــد.
تجارب کشورهای دیگر
ایرانیــان خســارت گزافــی بــه دلیــل این بــد فهمی هــا پرداختــه انــد .امروز
جهــان بیــش از پیــش بــه هــم پیوســته شــده اســت و اســتقالل اقتصــادی و
صنعتــی کشــورها از یکدیگــر معنی نــدارد و مفاهیــم و خواســت هایی چون
آزادی ،دمکراســی و رعایــت حقــوق بشــر نیــز بــا مناســبات و نهــاد هــای
جهانــی پیونــد خــورده اســت .بــرای دســت یابــی بــه ایــن خواســت هــای
بــه تاخیــر افتــاده در ایــران ،ایجــاد پیونــد بــا نهــاد هــا و مجامــع جهانــی کــه
پشــتیبان حقــوق بشــراند ضروری اســت .ادغــام در ســرمایه داری جهانــی ،از
جملــه پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی ،دولــت هــا را مجبــور مــی کند
کــه برخــی از ایــن اصــول را نیــز رعایــت کننــد .درعیــن حــال از همیــن راه
مــی تــوان بــه امکانــات تکنولوژیــک ،ســرمایه ای و بــازار جهانــی گســترده
تــری نیــز دســت یافــت .امــا ،جمهــوری اســامی ،تــا کنــون ادامه بقــای خود
را در انــزوای بیشــتر ایــران دیــده اســت .ایــن گونــه منافــع حکومــت در برابــر
منافــع ملــی ایــران قــرار می گیــرد .متأســفانه تنهــا فشــارتحریم هــا ،حکومت
ایــران را واداشــته اســت کــه بــه خواســت هــای جهانــی تــن بدهــد و بــه طور
جــدی بــرای رفــع ابهامــات هســته ای پــای میــز مذاکره بنشــیند .کوشــندگان
حقــوق بشــر و دمکراســی بایــد گفتمــان هــای ضــرورت ارتبــاط جهانی را
درادبیــات سیاســی ایــران ترویــج و تقویــت کننــد.

جهــان امــروز دردوره پسااســتعماری ،پساامپریالیســتی و پساتوســعه
قــراردارد .ویژگــی اصلــی دوره پسااســتعماری ،اســتقالل کشــورهای
مســتعمره وپایــان گیــری تــوان ســلطه ،ازجملــه بــه دلیــل بازتــاب
نفــوذ ســرمایه داری درکشــورهای معــروف بــه جهــان ســوم بــوده
اســت .جهــان در دهــه هــای اخیــر وارد مــراوده متفاوتــی شــده اســت.
یــک دســت بــودن ،وهمگونــی کشــورهای جهــان ســوم از بیــن رفتــه
و بخشــی ازایــن جوامــع بــه “کشــورهای تــازه صنعتــی شــده” ،ماننــد
کشــورهای جنــوب آســیای شــرقی ،بــدل شــده انــد .مراکزمتعــدد و
جدیــد قــدرت در”شــرق” و “جنــوب” شــکل گرفتــه اســت و برخــی از
کشــورهای عقــب مانــده دیــروز ،ماننــد چیــن و کــره جنوبــی و برزیــل
و حتــی کشــور کوچــک ســنگاپور کــه تــا ســال  ۱۹۶۳مســتعمره بــود،
امــروز بــه رقبــای ســرمایه داری غــرب بــدل شــده انــد.
برخــی از مارکسیســت هــای پســت مــدرن ،ماننــد آنتونــی نگــرو و
مایــکل هارتایــن دوره را دورهامپریالیســتی نــو یــا امپایــر مــی خواننــد
کــه برخــاف گذشــته مرکزیــت آن از بیــن رفتــه و قــدرت هــای متعــدد
و پراکنــده در جهــان جــای آن را گرفتــه انــد .مــردم بــرای تأمیــن
منافــع خــود ،بــی آنکــه بخواهنــد ،در حفــظ ســاختار اقتصــاد جهانــی
مشــارکت مــی کننــد .زیــرا منافــع آنهــا بــه ایــن ســاختار گــره خــورده
اســت .اســاس امپریالیســم صدورســرمایه اســت ،کــه امروزایــن توانــا
زکشــورهایی ماننــد آمریــکا وانگلیــس خــارج شــده اســت .چین،ژاپــن
و برزیــل نقــش بزرگتــری در صــدور ســرمایه پیدامــی کننــد .چیــن بــه
بزرگتریــن اقتصــاد جهــان بــدل مــی شــود .تحــول بزرگــی در مــراوده
کشــورهای غــرب بــا کشــورهای در حــال توســعه رخــداده اســت.
جمهــوری اســامی در  ۳۶ســال گذشــته ایــران را در انــزوا نگهداشــته
اســت ،تــا مبــادا تحــوالت جهانــی بــر قــدرت انحصــاری آن نقــش ایفــا
کنــد .امــا در ایــن سیاســت آن چــه نــا دیــده گرفتــه شــده اســت منافــع
ملــی ایــران اســت.
ازســوی دیگراگــردردوره ســلطه امپریالیســتی پشــتیبانی ازدولــت
هــای دیکتاتــوری درکشــورهای درحــال توســعه بــا منافــع قــدرت
هــای بــزرگ همآهنگــی داشــت ،دردوره اخیــر دمکراســی و ایجــاد
ثبــات منطقــه ای ودرونــی کشــورها اهمیــت ومرکزیــت یافتــه اســت.
اینکــه چگونــه دمکراســی جــای دیکتاتــوری ومناســبات قبیلــه ای
رابگیــرد ،موضــوع پیچــده ای اســت ،ولــی مغایرتــی بــا ایــن اصــل کــه
ایجــاد دمکراســی در ایــن کشــورها بــا منافــع ســرمایه داری جهانــی
منطبــق اســت ،نــدارد .امــروز دیگــر کمونیســم ســرمایه داری را تهدیــد
نمــی کنــد و قــدرت اقتصــادی جــای کنتــرل نظامــی و سیاســی در
کشــورهای در حــال توســعه را گرفتــه اســت .همــان گونــه کــه بــرای
توســعه و پیشــرفت اقتصــادی ،صنعتــی و مالــی بــه روابــط جهانــی نیــاز
اســت ،نقــش نهــاد هــای جهانــی بــرای تحــوالت سیاســی و اجتماعــی
نیــز اهمیــت دارد.
فشــار محافــل جهانــی از کانــال هــای قانونــی ماننــد ســازمان ملــل
متحــد بــر دیکتاتورهــا بــرای پذیرفتــن خواســت هــای مــردم ،ماننــد
رعایــت حقــوق بشــر ،آزادی و دمکراســی ضرورتــی اجتنــاب نــا پذیــر
اســت.
دکتــر ابراهیــم یــزدی ،دبیــرکل نهضــت آزادی ایــران ،چنــد ســال
پیــش بــرای رفــع تنــش هــا در کشــورهای خاورمیانــه ،برگــزاری
رفرانــدوم از طــرف شــورای امنیــت ســازمان ملــل را بــه عنــوان راه
حلــی معقــول ،قانونــی و خالــی از خشــونت پیشــنهاد کــرد .یــزدی
نوشــت:
“ازصمیــم قلــب امیــدوارم شــورای امنیــت ،برگــزاری همهپرســی
درایــن ســه کشــور را تصویــب کنــد و حاکمــان کنونــی أیــن ســه
کشــور ،انجــام همهپرســی و نتایــج آرای مــردم را بپذیرنــد و اگــر
پذیریفتنــد ،هم ـه طرفهــای درگیــر آمادگــی خــود را بــرای نــه فقــط
پذیــرش نتایــج همهپرســی ،بلکــه بــرای یــک عفــو عمومــی اعــام
کننــد .از جملــه ایــن کــه مســئوالن فعلــی ایــن حکومتهــا از پیگــرد

قضایــی مصــون باشــند”.
اگرچــه او رفرانــدوم را بــرای ســه کشورســوریه ،یمــن و بحریــن
پیشــنهاد کــرده بــود ،شــک نیســت کــه ایــن پیشــنهاد راه حلــی اســت
بــرای همــه کشــورهای منطقــه کــه در آتــش جنــگ و خشــونت مــی
ســوزند و یــا در معــرض خطــر مشــابهی قــرار دارنــد .بــرای نمونــه اگــر
بشــار اســد ایــن پیشــنهاد را پذیرفتــه بــود ،حــد اقــل بیــش از صــد هــزار
انســان بــی گنــاه دیگــر کشــته نمــی شــدند و کشورســوریه ایــن چنیــن
زیــر بمبــاران دولــت خــودش تخریــب نمــی شــد و پدیــده داعــش نیــز
بوجــود نمــی آمــد کــه کل منطقــه را تهدیــد کنــد و ملیــون هــا نفــر
کمتــر آواره مــی شــدند.
ایــن الگــوی درســتی بــرای همــه کشــورهای خاورمیانــه ،ازجملــه
ایــران نیــز هســت .فعــاالن سیاســی و حقــوق بشــر و دمکراســی خواهــان
بایــد بــرای عملــی شــدن ایــن راه حــل هــم بــه جمهــوری اســامی
فشــار بیاورنــد و هــم از محافــل جهانــی بخواهنــد کــه از ایــن خواســت
مشــروع و قانونــی آن هــا پشــتیبانی کننــد.
ساختارنوین سرمایه داری جهانی
برخــاف تصــور ورود تکنولــوژی و ســرمایه تولیــدی وابســتگی
ایجــاد نمیکنــد .اگرســرمایه بــه طــور مســتقیم در بخــش تولیــدی
تشــکیل شــود ،نــه تنهــا ســلطه ،بلکــه در ادامــه رشــد خــود اســتقالل
ملــی بیشــتری بــه وجــود مــی آورد .اگــر کشــوری از نظــر صنعــت
رشــد کنــد و بتوانــد بــا قــدرت هــای جهانــی در پــروژه هــای تولیــدی
مشــترک ســرمایه گــذاری کنــد ،از بــازار جهانــی نیزبهــره باالتــری مــی
بــرد.
جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
پرهیــز ازعضویــت درســازمان تجــارت جهانــی ،ســبب شــده اســت
کــه ســهم تجــارت جهانــی ایــران انــدک باقــی بمانــد .بــه طورمثــال
در دوره ریاســت جمهــوری رفســنجانی کــه دولــت بــه اقتصــاد بــاز
روی آورده بــود “حجــم تجــارت خارجــی ایــران از  ۳۵٫۲میلیــارد
دالردر  ۱۹۹۰بــه  ۳۵٫۶میلیــارد دالر در ســال  ۱۹۹۶رســیده اســت”.
یعنــی درشــش ســال رشــد تجــارت خارجــی ایــران رقمــی نزدیــک
بــه صفربــوده اســت .در حالــی کــه درهمیــن دوره ” حجــم تجــارت
خارجــی ترکیــه و پاکســتان درهمیــن فاصلــه زمانــی بــه ترتیــب رشــدی
برابربــا  ۷۱درصــد و  ۶۵درصــد داشــته اســت .ایــن امرنشــانگر آن
اســت کــه ایــن کشــورها توانســته انــد تــا حــدودی خــود را بــا رونــد
جهانــی شــدن اقتصــاد تطبیــق دهنــد .ایــن کشــورها فاقــد درآمــد نفتــی
هســتند”.
درشــرایطی کــه ایــران خــود را در انــزوای سیاســی و اقتصــادی قــرار
داده اســت ،درپــی توافــق اعضــای ســازمان تجــارت جهانــی در دوازده
ســال پیــش در دوحــه ،درســال گذشــته  ۱۶۰کشورعضوســازمان
تجــارت جهانــی در نشســتی در اندونــزی بــه توافــق هــای مهمــی از
جملــه در رابطــه بــا معافیــت گمرکــی و حــذف موانــع تجــارت آزاد
دســت یافتنــد کــه شــرایط مســاعدی بــرای کشــورهای فقیــر فراهــم
مــی آورد کــه بتواننــد کاالهــای خــود رابــه بــازار جهانــی صادرکننــد.
از زمــان تشــکیل ســازمان تجــارت جهانــی درســال۱۹۹۵این اولیــن
بــار اســتک ه چنیــن توافقنامــه فراگیــری رســمیت مــی یابــد .برخــی
کارشناســان اقتصــادی برایــن عقیــده انــد کــه ایــن موافقتنامــه میتوانــد
ســاالنه یــک تریلیــون دالر بــه اقتصــاد جهانــی کمــک کنــد و باعــث
ایجــاد بیســت میلیــون شــغل شــود.
ایــران کــه از مشــکل چنــد وجهــی اقتصــادی ،از جملــه
بیــکاری مزمــن رنــج مــی بــرد ســهمی درایــن موافقــت نامــه
نداشته است.
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على کشتگر

دولــت – ملــت ()nation-stateهمــزاد انقــاب کبیــر فرانســه و
تحــوالت هماننــد آن در اروپــا اســت .بــدون جدایــی نهــاد دیــن از
نهــاد دولــت و الغــای تبعیضــات مذهبــی کــه شــهروندان را بــر اســاس
نســبت شــان بــا دیــن رســمی (دیــن پادشــاه و یــا دیــن طبقــه حاکــم)
درجــه بنــدی میکــرد ،پیدایــش و تکامــل دولت-ملــت کــه شــالوده ی
آن بــر برابــری شــهروندان صرفنظــر از عقایــد مذهبــی و وابســتگی هــای
طبقاتــی و قومــی اســت ،غیرممکــن بــود.
دولــت مــدرن پیــش درآمــد شــکل گیــری ملــت و ایــن هــر دو
دســتاورد مدرنیتــه ،پیــش شــرط برپایــی جمهوریــت (مــردم ســاالری)
اســت.
انقــاب مشــروطه ،حامــل پــروژه ی دولت-ملــت و اســتقرار مــردم
ســاالری درایــران بــود .ایــن پــروژه امــا هنــوز بطــور کامــل در ایــران
پیــاده نشــده اســت.
سرچشــمه افــکار ترقیخواهانــه منورالفکرهــای صــدر مشــروطه نــه
دگرشــدگی هــای ســاختاری و فرهنگــی درونــزا بلکــه دگرگونیهــا و
پیشــرفتهای فرنــگ بــود .روشــنفکران برجســته آن دوره نــه از یــک
سرچشــمه جوشــان داخلــی بلکــه عمدتــا از رودخانــه ای کــه از انقــاب
هــای اروپــا سرچشــمه مــی گرفــت مــی نوشــیدند .ایــران نــه نهضــت
اصــاح دینــی را آغــاز کــرده بــود ،نــه بــورژوازی ملــی در دل خــود
پرورانــده بــود و نــه از انقــاب علمــی و تکنولوژیــک کــه همــزاد
بــورژوازی اســت بهــره ای داشــت .پــس طبیعــی بــود کــه انقــاب
مشــروطه بــه مقصــدی کــه منورالفکرهــا و سیاســتمداران مترقــی آن
زمــان آرزو داشــتند نرســد ،بــا ایــن همــه نهضــت مشــروطیت ســپیده دم
فراینــد تشــکیل دولت-ملــت در ایــران اســت .دولــت و جامعــه ایــران
پــس از انقــاب مشــروطه بــا آنچــه پیــش از آن بــود تفــاوت ماهــوی
پیــدا مــی کنــد.
درســت اســت کــه اســتبداد ریشــه دار ایرانــی ادامــه مــی یابــد ،امــا
اصالحــات آمرانــه آغــاز مــی شــود .تاســیس دادگســتری ،ارتــش و
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پلیــس مــدرن ،ایجــاد دانشــگاه و نظــام آموزشــی سراســری ،ورود زنــان
بــه عرصــه فعالیــت هــای اجتماعــی ،و محــدود شــدن قــدرت و دخالــت
روحانیــون در عرصــه عمومــی در دوره رضــا شــاه بــه معنــای تحقــق
بخشــی از پــروژه ی انقــاب مشــروطه ،ایــران را درمــدار پیشــرفتهای
جهــان معاصــر قــرار مــی دهــد.
در دهــه بیســت یعنــی ســی ســال پــس از نهضــت مشــروطه ،جامعــه
ایــران از خــواب چنــد قرنــی پیــش از انقــاب مشــروطه بیــدار شــده
و چهــره متحــول و نوینــی بــه خــود گرفتــه اســت .پیدایــش و رشــد
بــورژوازی ملــی ،وجــود هــزاران دانــش آموختــه دانشــگاه تهــران،
افزایــش چشــمگیر درصــد بــا ســوادان ،و رویــش احــزاب و رســانه هــا
کــه نشــانه هــای رشــد جامعــه مدنــی بــه شــمار مــی رونــد ،خطــوط مهــم
چهــره دولــت -ملــت را برنقشــه ی ایــران زمیــن ترســیم مــی کننــد.
آگاهیهــای سیاســی و مطالبــات مــردم شــهرها و حتــی روســتاها بــا دوران
انقــاب مشــروطه ســنجیدنی نیســت .در چنیــن شــرایطی نهضــت ملــی
ایــران پــا مــی گیــرد ،جنبشــی کــه برخــاف انقــاب مشــروطه آبشــخور
آن در درون ایــران و بازتاباننــده ی خواســته هــای بــورژوازی ملــی نوپــا
و بســیاری از شــهروندان ایــران اســت .بــا ایــن همــه طبقــه نوخاســته
بــورژوازی و الیــه هــای متوســط شــهری و نهادهــای مدنــی نورســته ی
ایــران چــه از جنبــه اقتصــادی و چــه از نظــر سیاســی و ســامان یافتگــی،
هنــوز دارای چنــان وزنــی نیســتند کــه بتواننــد کودتــا علیــه دولــت دکتــر
مصــدق را خنثــی کننــد .رســالت نهضــت ملــی مصــدق تکمیــل پــروژه
ناتمــام انقــاب مشــروطه بــود :فرآینــد دشــوار نهادینــه کــردن آزادیهــای
مصــرح در قانــون اساســی مشــروطه ،تقویــت بنیــه ی جامعــه مدنــی،
رشــد و شــکوفایی بخــش خصوصــی و اصــاح ســاختار سیاســی ،بویــژه
پایــان دادن بــه دخالــت نهــاد ســلطنت در قــوای ســه گانــه کــه مهمتریــن
مانــع ســاختاری اجــرای قانــون اساســی بــه شــمار مــی رفــت .کودتــا ایــن
فراینــد تاریخــی را از مســیر اصلــی آن منحــرف کــرد.
پــروژه مدرنیتــه بــه نحــو ناقــص و آمرانــه آن یعنــی مدرنیتــه منهــای

دموکراســی سیاســی (مدرنیزاســیون) پــس از کودتــای  ۳۲نیزادامــه
یافــت ،برنامــه انقــاب ســفید کــه بــه توصیــه ایــاالت متحــده ی دوران
کنــدی در ایــران بــه اجــرا درآمــد ،موجــب رشــد ســریع طبقه متوســط،
تقویــت بــورژوازی داخلــی و افزایــش بــی ســابقه ی شهرنشــینی شــد.
امــا بــه مــوازات پیشــبرد این اصالحات ،شــاه بــه جــای روی آوردن
بــه قانــون اساســی مشــروطیت و تــن دادن بــه آزادی هــای سیاســی کــه
الزمــه توســعه مــوزون و همــه جانبــه ی کشــور و خواســت مصلحــان و
دوراندیشــان بــود ،ســال بــه ســال یــوغ دیکتاتــوری مطلقــه ی ســلطنتی
را بــر دوش جامعــه محکــم تــر ســاخت و بــا فرمایشــی کــردن هرچــه
بیشترمجلســین شــورا و ســنا و نادیــده گرفتــن کامــل قانــون اساســی
مشــروطه ،امنیتــی کــردن عرصــه عمومــی و اعــام حــزب فرمایشــی
رســتاخیز بعنــوان تنهــا حــزب کشــور کــه همــه ایرانیــان بایــد بــه
عضویــت آن درآینــد افــکار عمومــی را علیــه حکومــت مطلقــه ی
ســلطنتی برانگیخــت و متحــد کــرد .درســت اســت کــه نطفــه انقــاب
ضــد ســلطنتی  ۵۷در کودتــای  ۲۸مــرداد بســته شــد ،امــا ایــن نطفــه در
صــورت اعــاده قانــون اساســی و ایجــاد فضــای بــاز سیاســی ،و حضــور
احــزاب ملــی در صحنــه سیاســی کشــور احتمــاال بــه انقــاب و نابــودی
نهــاد ســلطنت نمــی انجامیــد.
در انقــاب بهمــن حامــان دو پــروژه کامــا متضــاد علیــه
دیکتاتــوری شــاه متحــد شــدند .اقشــار مــدرن و نیروهــای ملــی کــه
خواســتار آزادی هــای سیاســی و عدالــت اجتماعــی بودنــد بــر پایــه
ایــن توهــم کــه بــا عقــب نشــینی و یــا ســرنگونی شــاه راه بــر تحــوالت
ترقیخواهانــه همــوار مــی شــود ،بــا روحانیــت شــیعه بــه رهبــری آیــت
الــه خمینــی کــه در عمــق ضمیــر خــود پــروژه اســتقرار حکومــت
“مشــروعه” دینــی را مــی پرورانــد همــراه شــدند .درغیــاب احــزاب
ریشــه دار و ســازمان یافتــه کــه نتیجــه  ۲۵ســال دیکتاتــوری پــس از
کودتــای  ۲۸مــرداد بــود ،روحانیــت از امکانــات سراســری خــود بهــره
بــرداری کــرد و بــا ایفــای نقــش یــک حــزب ســازمان یافتــه ،رهبــری
جنبــش انقالبــی را برعهــده گرفــت و بــا تاســیس حکومــت والیــت
فقیــه و در گام بعــدی جانشــین کــردن دیکتاتــوری مطلقــه فقیــه بــه
جــای دیکتاتــوری مطلقــه ســلطنتی ،انقالبــی کــه ظرفیــت تکمیــل
پــروژه اجــرا نشــده مشــروطیت را در خــود داشــت بــه ضــد خــود بــدل
کــرد.
انقالب بهمن ،اختالل در روند تکامل دولت-ملت
 -۱نخســتین ســنجه ی مدرنیتــه سیاســی جدایــی میــان دولــت و
جامعــه مدنــی اســت کــه شــالوده ی آن فردبــاوری ،( )individualism
یعنــی فرارویــش شــهروند دارای تکلیــف بــه فــرد دارای حــق ،مســتقل
و آزاد اســت .پیــش از مدرنیتــه فــرد بجــز پــاره ای از بدنــه اجتماعــی
و ذوب شــده دراقتدارجامعــه و حکومــت معنــای دیگــری نــدارد،
امــا پــس از مدرنیتــه اســتقالل فــرد از جامعــه بــه رســمیت شــناخته
مــی شــود .بنابرایــن دولــت مــدرن بــر خــاف ســلف خــود مقبولیــت
و اقتدارخــود را نــه از تــوده هــای بــی شــکل و بــی هویــت بلکــه از
فردهــای صاحــب رای و مســتقل کســب مــی کنــد.
 -۲دومیــن و مهمتریــن ســنجه ی مدرنیتــه سیاســی شــکل گیــری
ملــت بــه مفهــوم مــدرن آن یعنــی برابــری کامــل شــهروندان از هــر
عقیــده ،مذهــب ،قومیــت و طبقــه ای در برابــر قانــون اســت .الئیســیته
بــه مفهــوم برابــری کامــل همــه ادیــان و عقایــد در برابــر قانــون و نفــی
هرگونــه برتــری و تبعیــض مذهبــی ،شــرط الزم شــکل گیــری ملــت
مــدرن و احســاس یگانگــی و همبســتگی ملــی مردمــان و اقوامــی اســت
کــه در یــک واحــد سیاســی زندگــی مــی کننــد .از همیــن روســت کــه
هویــت ملــی شــهروند در واحــد دولــت –ملــت را مذهــب و قومیــت و
نــژاد تعییــن نمــی کننــد ،بلکــه هویــت ملــی افــراد جامعــه مــدرن همــان
مشــترکاتی اســت کــه همــه شــهروندان بــدون اســتثناء در آن مشــترکند

و آن چیــزی نیســت مگــر شناســنامه تابعیــت ملــی ،کــه نشــانه زندگــی
درســرزمین مشــترک ،در زیــر چتــر دولــت مشــترک ،برخــورداری از
حقــوق شــهروندی برابــر و داشــتن عالئــق ،منافــع و سرنوشــت ملــی
مشــترک اســت.
از نخســتین روزهــای پــس از انقــاب مشــروطه تــا انقــاب  ۵۷بــا
وجــود ســلطه دیکتاتــوری ســلطنتی ،فراینــد تحــوالت ایــران در جهــت
کمرنــگ شــدن تبعیضــات دینــی و قومــی ،برابــری همــه افــراد در
برابــر قانــون ،تحقــق آزادی هــای فــردی (منهــای آزادیهــای سیاســی)،
و شــکل گیــری ملــت بــه مفهــوم مــدرن آن اســت .امــا ادامــه ایــن
فراینــد بــا روی کار آمــدن دولــت دینــی در ایــران متوقــف مــی شــود
و بدینســان رونــد تکمیــل دولت-ملــت در ایــران کــه شــرط الزم بــرای
وحــدت ملــی و برقــراری دموکراســی اســت مختــل مــی شــود و حتــی
ســیر قهقرایــی در پیــش مــی گیــرد .آیــت اهلل خمینــی در نخســتین
روزهــای پــس از انقــاب بــا تاکیــد بــر مخالفــت اســام بــا ملــی
گرایــی ســکوالر و اصــرار بــر گفتمــان امــت محــور نخســتین ضربــات
حکومــت اســام گــرا را بــر پیکــر دولت-ملــت و یکپارچگــی ملــی
وارد ســاخت.
آیــت الــه خمینــی از آغــاز حیــات جمهــوری اســامی کوشــید تــا
شــیعه ســاالری آنهــم قرائــت تنــگ نظرانــه و انحصــار طلبانــه والیــت
فقیهــی آن را جانشــین ملــی گرایــی دوران پهلــوی و میهــن دوســتی
نهضــت ملــی کنــد.
جمهــوری اســامی از آن جــا کــه بنــای آن بــر یکــی از تنــگ
نظرانــه تریــن انــواع تبعیــض مذهبــی اســت ،آزادی ادیــان و عقایــد،
حتــی در محــدوده مذهــب شــیعه نیــز برنمــی تابــد .و بــا درجــه بنــدی
کــردن شــهروندان وحــدت ملــی کــه پیــش شــرط و زیرســاخت
امنیــت ملــی ،تضمیــن منافــع ملــی و خاســتگاه آزادی هــای اساســی
اســت را تضعیــف و حتــی تبــاه مــی کنــد.
هرچنــد عناصــر ســازنده وحــدت باشــندگان ایــران زمیــن ،ســابقه
ای ریشــه دار و تاریخــی دارد ،بــا اینهمــه نمــی تــوان ایــن حقیقــت را
انــکار کــرد ،کــه  ۳۶ســال سیاســت هــای تبعیــض آمیــز دولــت دینــی
انســجام و وحــدت ملــی اقــوام ســرزمین ایــران ضعیــف تــر و آســیب
پذیــر تــر از دوران پیــش از انقــاب شــده است.دســت کــم مــی تــوان
گفــت کــه سیاســتهای شــیعه ســاالرانه ی جمهــوری اســامی احســاس
تعلــق ملــی ایرانیــان ســنی و پیــروان ســایر ادیــان را جریحــه دار کــرده
اســت.
دگرگونی ساختاری پس از انقالب
گســترش بــی ســابقه دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی و افزایــش
شــتابان شــمار دانشــجویان و دانــش آموختــگان نســبت بــه جمعیــت
کل کشــور مهمتریــن تحــول پــس از انقــاب در ایــران اســت.
طبقــه متوســط فرهنگــی تــرم نســتبا جدیــدی در علــم جامعــه
شناســی اســت .مشــخصه ایــن طبقــه دسترســی بــه مراکــز آمــوزش
عالــی و دانــش آموختگــی اســت .بیشــترینه جمعیــت ایــن طبقــه
دانشــجویان و دانــش آموختگانــی هســتند کــه از نظــر اقتصــادی و
معیشــتی در زمــره تهیدســتان بــه شــمار مــی رونــد .حتــی بخشــی از
جمعیــت ایــن طبقــه را بیــکاران تشــکیل مــی دهنــد کــه در زیــر ســطح
فقــر قــرار دارنــد .امــا هماننــد طبقــه متوســط اقتصــادی و حتــی پیگیرتــر
از آن خواســتار آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی و حکومــت قانــون
هســتند .البتــه اگــر بخواهیــم بــه تعاریــف کالســیک پــای بنــد باشــیم
و مفهــوم طبقــه را از رابطــه فــرد بــا ابــزار تولیــد اســتخراج کنیــم،
آنــگاه در تعریــف طبقاتــی طبقــه متوســط جدیــد دچــار اشــکال مــی
شــویم .لیکــن اگــر نقطــه عزیمــت تعریــف مــان را دانــش آموختگــی
و اهــداف و مطالبــات قــرار دهیــم آنــگاه تــرم طبقــه متوســط جدیــد
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دانشــجویان ،دانشــگاهیان و دانــش
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آموختــگان درهرموقعیــت اقتصــادی کــه باشــند را در برمــی گیــرد.
در کشــورهای اروپــای شــرقی و آمریــکای التیــن طبقــه متوســط
فرهنگــی نقــش رهبــری کننــده و تعییــن کننــده در فروپاشــی دیکتاتوری
و اســتقرار دموکراســی ایفــا کــرده اســت .در ایــران نیــز ایــن طبقــه بســتر
ســاز و همــوار کننــده بالقــوه ی گــذار بــه دموکراســی اســت.
بــرای نشــان دادن اهمیــت کمــی ایــن طبقــه اجتماعــی مقایســه
آمــاری تعــداد دانشــجویان و دانــش آموختــگان در مقطــع انقــاب و
امــروز در خــور توجــه اســت(.بر ای تهیــه آمــار و ارقــام ایــن بخــش
از منابــع خبرگــزاری مهــر ،ویکــی پدیــا و مرکــز آمــار ایــران اســتفاده
شــده اســت)
در ســال  ۵۷جمعیــت ایــران حــدود  ۳۵میلیــون ،تعــداد دانشــجویان
نزدیــک بــه دویســت هــزار نفــر و شــمار دانــش آموختــگان فعــال حــدود
یــک میلیــون و ششــصد هــزار نفــر بــرآورد شــده اســت .در حــال حاضــر
بنابــه آمارهــای موجــود جمعیــت دانشــجویان و مراکــز آمــوزش عالــی
بیــش از چهــار میلیــون و ســیصد هــزار نفــر و شــمار دانــش آموختــگان
فعــال متجــاوز از  ۱۲میلیــون اســت .بــه ایــن اعتبــار جمعیــت طبقه متوســط
جدیــد در مقطــع انقــاب حــدود دو میلیــون و در حــال حاضــر بــه بیــش
از  ۱۶میلیــون مــی رســد .بنابرایــن ،نســبت ایــن طبقــه بــه جمعیــت کلــی
کشــور در مقطــع انقــاب  ۶درصــد و در حــال حاضــر  ۲۲درصــد اســت.
ایــن  ۲۲درصــد همــه ی گروههــای مرجــع جامعــه کنونــی ایــران را در
برمــی گیــرد بــا همــه الیــه هــای اجتماعــی و تمامــی جمعیــت کشــور
مرتبــط اســت و نفــوذ و نقــش تعییــن کننــده ای در شــکل دادن بــه افــکار
عمومــی و مطالبــات جامعــه ایــران دارد.
در ســالهای پیــش از انقــاب و نخســتین ســالهای دهــه  ۶۰ایــن
نیــروی اجتماعــی میزبــان ایدئولــوژی هــای مرســوم آن زمــان و خاســتگاه
رادیکالیســم و روشــهای قهرآمیــز مبــارزه سیاســی بــود .امــا در درازای
ســه دهــه اخیــر گســترش کمــی بــی ســابقه آن بــا رشــد کیفــی شــتابان
نیــز همــراه بــوده اســت.
جاذبــه ایدئولــوژی هــا بــه مــرور زمــان و از رهگــذر تجــارب ســه
دهــه اخیــر در ایــن نیــروی اجتماعــی کمرنــگ تــر گشــته و گفتمــان
هــای مبتنــی بــر فــرد بــاوری ،آزادی هــای جهــان روا و حقــوق بشــر و
عدالــت خواهــی ،جایگزیــن آن شــده اســت.
ایــن طبقــه اجتماعــی ،ظرفیــت و نفــوذ خــود را در فضــای سیاســی
ایــران بــرای نحســتین بــار در دوم خــرداد  ۷۶بــه نمایــش گذاشــت .از
آن زمــان بــه بعــد در همــه بــرش هــای حســاس ،همیــن الیــه ی بــزرگ
اجتماعــی خاســتگاه گفتمــان هــای آزادیخواهانــه و حــق محــور بــوده
و نقــش تعییــن کننــده ایفــا کــرده اســت .کودتــای انتخاباتــی خــرداد
 ۸۸و ســرکوبهای پــس از آن واکنــش دفاعــی و پیشــگیرانه دیکتاتــوری
والیــت فقیــه بــرای مقابلــه بــا پویــش روزافــزون ایــن طبقــه و نقــش
قاطــع آن در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود .جنبــش ســبز و گفتمــان
آزادیخواهانــه آن نیــز عمدتــا ریشــه در همیــن نیــروی متحــول اجتماعــی
دارد .ایــن طبقــه بــا تکیــه بــه تجــارب تاریخــی  ۱۵۰ســاله ی جنبــش ملــی
دموکراســی خواهــی و آشــنایی بــا تحــوالت و آگاهیهــای جهــان امــروز
آبســتن دموکراســی و عدالــت خواهــی در کشــور مــا اســت.
امــا در دو دهــه ی گذشــته هرچــه شــعور و آگاهیهــای سیاســی جامعه
ایــران نمــود روشــن تــری داشــته و مطالبــات دموکراســی خواهانــه مــردم
ابعــاد بیشــتری پیــدا کــرده ،خصومــت حکومــت مطلقــه والیــت بــا
خواســته هــای مــردم آشــکارتر ،تکیــه حاکمیــت بــه نیروهــای نظامــی
بیشــتر و در نتیجــه شــکاف میــان دولت-ملــت عمیــق تــر شــده اســت.
بیست میلیون حاشیه نشین و تهی دست
بــه مــوازات رشــد طبقــه ی متوســط جدیــد فرهنگی،جمیعــت
تهیدســتان و حاشــیه نشــینان شــهرهای بــزرگ ،بنابــه آمارهــای رســمی
ازدیــاد بــی ســابقه ای پیــدا کــرده و شــمار آن از رقــم بیســت میلیــون
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فراتــر رفتــه اســت.
ایــن بخــش از جمعیــت ایــران کــه از نظــر ســطح ســواد و دسترســی
بــه مراکــز آموزشــی در مرتبــه پائیــن تــری قــرار دارد غالبــا بخاطــر فقــر
و بیــکاری از محیــط هــای روســتایی کنــده شــده و جــذب شــهرهای
بــزرگ شــده اســت .ایــن محــروم تریــن بخــش از جمعیــت ایــران از
نظــر موقعیــت اجتماعــی و ســطح آگاهیهــای سیاســی ظرفیــت ایفــای
همــه گونــه نقــش منفــی و یــا مثبــت را در تحــوالت آتــی کشــور دارد.
مطالبــات بالواســطه ی ایــن بخــش از جمعیــت ،معیشــتی و اقتصــادی
اســت و در بحــران هــای اجتماعــی و سیاســی بــه دنبــال هــر نیرویــی کــه
–بــه درســت و یــا غلــط -احســاس کنــد پاســخگوی مطالباتــش خواهــد
بــود راه مــی افتــد .ایــن بخــش بــزرگ جمعیــت در فقــدان حضــور
احــزاب سیاســی ترقیخــواه و در شــرایطی کــه جریانــات دموکراســی
خــواه نتواننــد اعتمــاد آن را بــه خــود جلــب کننــد ،ظرفیــت تبدیــل
شــدن بــه تــوده بــی شــکل حامــی جریانــات دســت راســتی مذهبــی دارد
و همــواره ایــن احتمــال وجــود دارد کــه توســط جریانهــای پوپولیســت
(عوامفریــب) علیــه جنبــش دموکراســی خواهــی و طبعــا علیــه مصالــح و
منافــع خــود بســیج شــود .بنابرایــن الزم اســت کــه جنبــش دموکراســی
خواهــی بــه خواســته هــای معیشــتی ایــن بخــش از جامعــه ایــران توجــه
ویــژه مبــذول دارد.
مطالبات و ظرفیت بالقوه کارگران
طبقــه کارگــر ایــران از دهــه بیســت تــا بــه امــروز بــه مــدت هفتــاد
ســال تجــارب مبارزاتــی گرانبهایــی اندوختــه اســت .نقــش مهــم ایــن
طبقــه را در هیــچ یــک از تحــوالت گذشــته وآینــده ایــران نمــی تــوان
نادیــده گرفــت.
کارگــران رشــته هــا و واحدهــای بــزرگ صنعتــی مثــل کارگــران
صنعــت نفــت ،خودروســازی ،واگــن ســازی ،تراکتــور ســازی ،ذوب
آهــن ،نــورد ،و کارگــران معــادن بــا وجــود آن کــه از داشــتن تشــکل
هــای مســتقل کارگــری محرومنــد ،بخاطــر حضــور در مراکــز تجمــع
مشــترک بیــش از ســایر طبقــات از ظرفیــت بالقــوه اعتراضــات متشــکل و
موثــر (تحصــن ،اعتصــاب و غیــره) برخوردارنــد .در دهــه هــای گذشــته
مبــارزه ی کارگــران بــرای مطالبــات صنفــی و اقتصــادی تقریبــا هیــچ گاه
متوقــف نشــده و همــواره بطــور پراکنــده در واحدهــای صنعتــی ادامــه
داشــته اســت.
اکثریــت عظیــم کارگــران در بــرش هــای حساســی مثــل دوم
خــرداد ۷۶و یــا خــرداد ۸۸بــا حمایــت از گفتمــان هــای اصــاح طلبانــه
و آزادیخواهانــه نشــان داده انــد کــه ضــرورت اصالحــات سیاســی بــه
عنــوان شــرط الزم بهبــود شــرایط اقتصــادی را بــه خوبــی تشــخیص
مــی دهنــد .جمعیــت ده میلیونــی کارگــری بــه همــراه طبقــه متوســط
جدیــد فرهنگــی کــه اکثریــت جمعیــت فعــال کشــور را تشــکیل مــی
دهند،پایــگاه نیرومنــد جنبــش دموکراســی خواهــی شــرایط کنونــی
ایــران انــد.
جنبش زنان و اهمیت مطالبه برابری در ارث
یکــی از مولفــه هــای مهــم جنبــش دموکراســی خواهــی ایــران،
مطالبــات و مبــارزات زنــان اســت .جنبــش زنــان در دو دهــه گذشــته
گســترش و عمــق چشــمگیری پیــدا کــرده ،نقــش زنــان در مقاطــع
تاریخــی ســالهای گذشــته نظیــر دوم خــرداد ،۷۶انتخابــات  ۸۸و شــکل
گیــری جنبــش ســبز ،انکارناپذیــر اســت .مبــارزه ایــن جنبــش بــرای
برابــری در ارث ،آزادی پوشــش ،آزادی انتخــاب شــغل و ســایرحقوق
اجتماعــی مــی توانــد نقــش تعییــن کننــده ای در تحــوالت آینــده ایفــا
کنــد .نابرابــری در ارث کــه یکــی از عوامــل مهــم اقتصــادی فرهنــگ
مردمســاالری اســت ،احتمــاال یکــی از دالیل ریشــه ای ادامــه دیکتاتوری
و اســتبداد در کشــورهای اســامی اســت .دفــاع از برابــری زنــان در ارث

یکــی از مهمتریــن عرصــه هــای مبــارزات اجتماعــی کنونــی ایــران
اســت کــه احتمــاال در ســالهای آینــده گســترش و اهمیــت بیشــتری
پیــدا مــی کنــد و بــه یکــی از مطالبــات مهــم جنبــش دموکراســی
خواهــی تبدیــل مــی شــود .اغــراق نیســت اگــر بگوئیــم انگیــزه زنــان
ایــران در امــر رهایــی از یــوغ اســتبداد مردســاالر جمهــوری اســامی،
از مــردان جامعــه ایــران قــوی تــر اســت.
چرا در ایران تقدم با توسعه سیاسی است؟
ســاختار سیاســی و حقوقــی جمهــوری اســامی بــا ســطح آگاهــی و
خواســته هــای مــردم و ضروریــات اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه ایــران
ناســازگار است.
حاصــل بیــش از ســه دهــه بازســازی تبعیــض آمیــز مذهبــی
دســتگاههای دولتــی و ســازماندهی ســاختار سیاســی قــدرت بــر مبنــای
اثبــات وفــاداری بــه والیــت مطلقــه فقیــه ،طــرد منتقــدان و مصلحــان و
اشــاعه ی ریــا کاری و فســاد ســاختاری در تمــام انــدام هــای حکومــت
جمهــوری اســامی اســت.
چنــان کــه امــروز شــبکه هــای اصلــی قــدرت کــه پیرامــون نهــاد
والیــت فقیــه تنیــده شــده ،کارخانــه تولیــد و بازتولیــد فســاد و عامــل
اصلــی تبــه کاری هــای اقتصــادی و کارشــکنی در هرگونــه تــاش
اصــاح طلبانــه اند.امــا فســاد نــه فقــط در هــرم حکومتــی جمهــوری
اســامی بلکــه بدنــه و ســطح قاعــده نظــام جمهــوری اســامی را فــرا
گرفتــه اســت ،بطوریکــه ارگانهــا و نهادهــای حکومتــی هر تــازه واردی
را در مناســبات فســاد آمیــز خــود یــا بــه فســاد مــی کشــانند و یــا از
خود می رانند.
عوامــل چهارگانــه ی تبعیــض مذهبــی ،فرادســتی اقتصــاد دولتــی-
نفتــی ،فقــدان آزادی و شــفافیت ،و حــذف مکانیســم هــای نظارتــی
بــه هســته اصلــی قــدرت در حکومــت مطلقــه والیــت فقیــه امــکان
مــی دهــد کــه بــرای پیگیــری منافــع سیاســی و اقتصــادی خــود بــه
هــر اقدامــی ولــو جنایتکارانــه و مغایــر بــا منافــع ملــی بــدون تــرس
از پاســخگویی متوســل شــود .گفتــن نــدارد کــه فرماندهــان طــراز
اول نظامــی و امنیتــی و مســئووالن بلنــد پایــه دســتگاه قضایــی بــدون
اســتثناء از درون همیــن هســته اصلــی قــدرت و بــه دقــت از جانــب
ولــی فقیــه دســت چیــن مــی شــوند.
در ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی قــدرت در دســت نهادهــای
غیــر انتخابــی بــه ســرکردگی رهبــر مــادام العمــری اســت کــه قدرتــش
متکــی بــه ســپاه پاســداران و تشــکیالت بســیج اســت .کانــون اصلــی
قــدرت (بیــت رهبــری و شــبکه هــای پیرامونــی آن) محــل تالقــی
و ترکیــب منافــع و رانــت هــای بــی حســاب و کتــاب اقتصــادی بــا
ایدئولــوژی مذهبــی اســت.
ایــن آلیــاژ ســخت کــه بــه مــرور زمــان خصلــت مافیایــی پیــدا
کــرده بــا هرگونــه اصالحاتــی کــه در جهــت شــفاف ســازی ،بیطرفــی
دســتگاه قضایــی و نظــارت بــر فعالیتهــای تبــه کارانــه اقتصــادی و
سیاســی نهادهــای وابســته بــه قــدرت باشــد واکنــش خصمانــه و
ســرکوبگرانه نشــان مــی دهــد و اســتراتژی اصلــی آن بــرای تحکیــم
همــه جانبــه قــدرت ،ارعــاب وســرکوب اســت.
رئیــس جمهــور در جمهــوری اســامی بــه میزانــی کــه بــا ایــن
طبقــه حاکــم غــرق در فســاد سیاســی و اقتصــادی و شــخص ولــی
فقیــه همــراه باشــد از اختیــار و اقتــدار برخــوردار اســت و آنجــا
کــه بخواهــد گامــی ســوای منویــات آن بــردارد ،بــا کارشــکنی
و تخریــب شــدید هســته اصلــی قــدرت و شــخص ولــی فقیــه
مواجه می شود.
در چنیــن شــرایطی طبعــا ،توســعه درهمــه عرصــه هــا بــه اصــاح
ســاختار سیاســی مشــروط اســت .توســعه آمرانــه اقتصــادی در نظامــی
کــه فســاد و رانــت خــواری در آن فراگیــر شــده باشــد غیرممکــن

اســت .در کشــورهایی مثــل چیــن ،دیکتاتــوری هــای نظامــی
آمریکائیــی التیــن و یــا کــره جنوبــی دردوران دیکتاتــوری هــای ســه
دهــه ی اواخــر قــرن بیســتم ،توســعه آمرانــه از آن جهــت امکانپذیــر
شــد کــه وجــود مکانیســم هــای نظارتــی مانــع از نهادینــه شــدن
فســاد و رانــت خــواری کــه دولــت را ناکارآمــد و جامعــه را ناامــن
می کند ،بودند.
در ایــران امــا بخاطــر فراگیــر شــدن فســاد در انــدام هــای دولتــی،
بســترهای حقوقــی و ضوابــط و مکانیســم هــای الزم بــرای اقتصــاد
رقابتــی وجــود نــدارد .در شــرایط فســاد ســاختاری و مداخــات
فراقانونــی نهادهــای نظامــی و امنیتــی در اقتصــاد ،ســرمایه هــای
خصوصــی احســاس ایمنــی نمــی کننــد .در ایــن گونــه شــرایط
ســودآوری بخــش خصوصــی امــری مقطعــی ،موقتــی و بــدون چشــم
انــداز اســت .چــرا کــه واحدهــا و ســرمایه گــذاران موفــق بخــش
خصوصــی هرلحظــه ممکــن اســت قربانــی آزمنــدی رانــت خــواران
و رشــوه خواهــان صاحــب منصــب گردنــد .بنابرایــن بــدون توســعه
سیاســی کــه پیــش شــرط گندزدایــی همــه جانبــه و درازمــدت
اندامهــای دولــت و کوتــاه کــردن دســت رانــت خــواران و شــبکه هــای
مافیایــی اســت ،توســعه اقتصــادی غیرممکــن اســت و هرگــز از حــد
شــعار و یــا تغییــرات جزیــی فراتــر نخواهــد رفــت .بــه همیــن دلیــل بــه
ضــرس قاطــع مــی تــوان گفــت کــه دولــت روحانــی در تــاش بــرای
توســعه اقتصــادی بــدون توســعه سیاســی موفــق نخواهــد بــود .ایــن
مدعــا کــه در شــرایط سیاســی کنونــی ایــران ،بــا لغــو تحریــم هــا اوضاع
اقتصــادی بهبــود معنــی دار پیــدا مــی کنــد ،یــک توهــم ســاده انگارانــه
اســت .آنهایــی کــه تقــدم بازســازی اقتصــاد کشــور را بهانــه تعطیــل
فصــل ســوم قانــون اساســی کــرده و مــی گوینــد فعــا حقــوق بشــر و
توســعه سیاســی در اولویــت نیســت ،نگاهــی ســطحی و یــا مغرضانــه بــه
موضــوع دارنــد .رونــد تعطیــل کارخانجــات و کارگاههــای صنعتــی،
رشــد منفــی اقتصــادی ایــران و ابتــای آن بــه بیمــاری هلنــدی (همــراه
شــدن رکــود شــدید اقتصــادی و تــورم بــاال) زمانــی رخ داد کــه هنــوز
تحریــم هــای گســترده اقتصــادی آغــاز نشــده بــود و درآمــد ارزی
ایــران ظــرف شــش ســال اول دولــت احمــدی نــژاد بالــغ بــر ۷۰۰
میلیــارد دالر بــود .ایــن تجربــه تلــخ بــه همــراه تجــارب دهــه هــای
گذشــته نشــان مــی دهنــد کــه بــدون دگرگونــی اساســی در ســاختار
سیاســی موجــود و قــرار گرفتــن نهادهــای انتخابــی در جایــگاه واقعــی
خــود هیــچ گونــه اصالحــی ممکــن نیســت.
مرز دولت روحانی و جنبش سبز
اختــاف میــان گفتمــان “دولــت تدبیــر و امیــد” بــا گفتمــان جنبــش
ســبز نیــز در همیــن تفــاوت اساســی نهفتــه اســت .دولــت روحانــی و
بخشــی از حامیــان اصــاح طلــب وی بــر تقــدم توســعه اقتصــادی کــه
البتــه دکتریــن جدیــدی نیســت و شــاکله آن در دولــت ســازندگی
هاشــمی طراحــی شــده تاکیــد دارنــد .در حالــی کــه ســبزها بــه ایــن
دریافــت رســیده انــد کــه بــدون اصالحــات سیاســی ،ســامان دهــی و
توســعه اقتصــادی ایــران ممکــن نیســت“ .خــط قرمــز فتنــه” نیــز کــه
هســته اصلــی قــدرت بــرآن تاکیــد دارد ،مــرزی اســت میــان کلیــت
رژیــم بــا جریانهایــی کــه بــر تقــدم اصالحــات سیاســی در کشــور
اصــرار دارنــد.
رهبــران جنبــش بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه تــا زمانــی کــه
قــدرت مطلقــه و فراقانونــی والیــت فقیــه مهــار نشــود و ایــن نهــاد
کــه مســئوول همــه چیــز و پاســخگوی هیــچ چیــز اســت از اختیــارات
فراقانونــی برخــوردار باشــد راه بــر اصالحــات سیاســی در بــاال مســدود
اســت .و حداکثــر کاری کــه حاکمیــت مجــاز مــی دانــد ،مشــارکت
مــردم در انتخابــات هایــی اســت کــه چارچوبــه رقابتــی آن محــدود
اســت بــه نامزدهــای مــورد اعتمــاد هســته اصلــی قــدرت و پــس از
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انتخابــات نیــز اختیــارات نهــاد انتخابــی محبــوس در محــدوده ای اســت
کــه والیــت مطلقــه فقیــه بــه دور آن خــط قرمــز کشــیده اســت.
احتمال فوران های اجتماعی بدون رهبری
بــا وجــود ایــن ســاختار سیاســی ،اقتصــاد ایــران نــه فقــط ظرفیــت
کاهــش معنــی دار رونــد بیــکاری و فقــر را نــدارد بلکــه در چشــم
انــداز یکــی دو ســاله آینــده احتمــاال بیــکاری در همــه ســطوح (جــوان،
میانســال ،دانــش آموختــه و غیــره) افزایــش خواهــد یافــت .نارضایتــی
طبقــات متوســط و الیــه هــای پائیــن تــر ازآن و نومیــدی از همــه
جناحهــای حاکــم ،جامعــه را بــه ســمت شــرایط فورانــی و انفجــاری
ســوق مــی دهــد .و از آنجــا کــه همــه راههــای حزبــی و قانونــی کــه
مطالبــات جامعــه را ســازماندهی و مدیریــت کنــد ،مســدود اســت،
مثــل همــه ایــن یکصــد ســاله ی گذشــته ایــن جنبــش هــای اعتراضــی
خودانگیختــه خواهنــد بــود کــه بــه میــدان خواهنــد آمــد.
درســت اســت کــه همبســتگی ملــی ایرانیــان قرنهــا پیــش از پیدایــش
مفهــوم ملــت پدیــد آمــده و از ایــن لحــاظ ایــران بــا کشــورهایی مثــل
عــراق و ســوریه قابــل مقایســه نیســت ،امــا ضرباتــی کــه  ۳۶ســال ســلطه
دولــت دینــی و اعمــال تبعیضــات مذهبــی بــه حــس همبســتگی اقــوام
ایرانــی وارد ســاخته بــه حــدی اســت کــه معلــوم نیســت در صــورت
اوج گیــری جنبــش هــای خودانگیختــه تــوده ای و فراگیرشــدن آن،
ایــران چــه سرنوشــتی پیــدا خواهــد کــرد .آیــا در ایــن صــورت جنــگ
برادرکشــی و خطــر تجزیــه برخــی از مناطــق کشــور را مــی تــوان
غیرمحتمــل فــرض کــرد؟ ضــرورت حیاتــی شــکل گیــری یــک نیــروی
ملــی و دموکراســی خــواه کــه بتوانــد در ســناریوهای آینــده و بــرش
هــای حســاس ،اعتراضــات مــردم را هدایــت کنــد و کشــور را از هــرج
ومــرج ،جنــگ داخلــی و فروپاشــی نجــات دهــد ،قابــل انــکار نیســت.
نطفــه هــای چنیــن نیرویــی هــم اکنــون وجــود دارد ،امــا ایــن نطفــه هــا
هنــوز بــه یــک جریــان سیاســی متشــکل و دارای ظرفیــت جلــب اعتمــاد
مــردم تبدیــل نشــده انــد.
مبانی ائتالف دموکراسی خواهان
بــه بــاور مــن ،جنبــش دموکراســی خواهــی ایــران بــه برســاختن
و ترویــج گفتمانــی نیازمنــد اســت کــه در ورای مرزهــای مســلکی،
مذهبــی ،سیاســی ،قومــی و طبقاتــی تجلــی خواســته هــا و آرزوهــای
ملــی و مشــترک همــه ایرانیــان باشــد ایــن گفتمــان مــی توانــد همــه
ایرانیانــی کــه دراصــول زیــر مشــترکند را بــه رغــم همــه تفــاوت هایشــان
بــه همــکاری و تــاش مشــترک بــرای گــذار مســالمت آمیــز ایــران بــه
ســوی دموکراســی ترغیــب کنــد:
 -۱وفاداری به منشــور جهانی حقوق بشر
 -۲خشــونت زدایــی از گفتمــان و فعالیــت هــای سیاســی (مبــارزه
سیاســی بــدون خشــونت)
 -۳جدایــی دین و ایدئولوژی از نهاد دولت
 -۴اعتقــاد بــه یکپارچگــی ســرزمینی و همبســتگی ملــی همــه
اقوام ایرانی
 -۵اعتقــاد بــه درون زایــی و قائــم بــه ذات بــودن جنبــش ملــی
دموکراســی خواهــی و نفــی مداخلــه خارجــی
اصــول پنــج گانــه بــاال مــی توانــد مبنــای شــکل گیــری یــک ائتــاف
تاریخــی کــه ظرفیــت جلــب اعتمــاد اکثریــت عظیــم مــردم تشــنه آزادی
و عدالــت را دارد قــرار گیــرد .اگــر قــرار باشــد ســناریوهای مختلــف
و احیانــا غافلگیرکننــده ی آینــده بــه فاجعــه نیانجامــد چنیــن ائتالفــی
از جریانــات دموکراســی خــوه ایــران یــک ضــرورت مبــرم تاریخــی
اســت .راهبردهــا و تاکتیــک هایــی کــه ائتــاف و یــا جبهــه دموکراســی
خواهــان را بــه هدفهــای آن نزدیــک مــی کنــد کدامنــد؟ پیــش از پاســخ
بــه ایــن پرســش شــاید الزم باشــد رویکردهایــی کــه در ســه دهــه گذشــته
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فراینــد رشــد جنبــش دموکراســی خواهــی را مختــل کــرده و مســتقیم
و یــا غیرمســتقیم بــه دیکتاتــوری دینــی خدمــت کــرده انــد بررســی و
نقد شوند:
 -۱رویکردهای قهرآمیز
گفتمــان مبتنــی بــر قهــر و رویکردهــای سیاســی ناشــی از آن در
 ۳۶ســال گذشــته نتایــج فاجعــه آمیــزی بــرای رونــد دموکراتیزاســیون
و رشــد فرهنــگ رواداری داشــته اســت .در نخســتین ســالهای پــس
از انقــاب  ۵۷نگــرش و عمــل قهرآمیــز موجــب واگرایــی و حتــی
رویارویــی نیروهایــی شــد کــه در شــرایط مســاعد ظرفیــت آن را داشــتند
کــه بــر ســر مطالبــات حداقلــی دموکراســی خواهانــه بــا هــم همــراه
شــوند .شــعارها و اقدامــات قهرآمیــز برخــی از ســازمانهای سیاســی در
نخســتین ســالهای پــس از انقــاب ،موجــب همگرایــی و هــم افزایــی
جناحهــای مختلــف قــدرت حــول ســرکوبگرترین و انحصارطلــب تریــن
جریــان سیاســی حاکــم شــد .ارزیابــی از ضرباتــی کــه گفتمــان خشــونت
محــور و گرایــش هــای قهرآمیــز در نخســتین ســالهای پــس از انقــاب
بــه فرصــت هــای تاریخــی پیشــاروی جامعــه ایــران زده انــد ،موضوعــی
اســت کــه بایــد جداگانــه بــه آن پرداخــت.
 -۲حمایتگری در سیاست
از بــدو روی کار آمــدن جمهــوری اســامی تــا بــه امــروز یــک
نگــرش حمایتــی وظیفــه حمایتگــری از یکــی از جناحهــای حاکــم را
محــور سیاســت ورزی و راهبــرد خــود قــرار داده اســت .ایــن نگــرش
عمــا اعتقــادی بــه رشــد و تقویــت اپوزیســیون و سیاســت ورزی در
مســیر بســیج عمومــی علیــه دیکتاتــوری مذهبــی نــدارد و همــه ظرفیــت
خــود را صــرف تاثیرگــذاری بــر جناحهــای حاکــم مــی کند .فروکاســتن
سیاســت بــه فعالیتهــای حکومــت محــور و غفلــت از عرصــه اصلــی
فعالیــت سیاســی کــه سیاســت ورزی جامعــه محــور و تــاش در راه
پیونــد فعــاالن سیاســی بــا مــردم و امــر ســازماندهی اســت ،نقــش سیاســت
ورز را از بازیگــر بــه تماشــاگر تقلیــل مــی دهــد و عنصــر سیاســی را بــه
حاشــیه نشــین و تماشــاگر ،فــرو مــی کاهــد .جریــان حمایــت گــر از آنجا
کــه سرنوشــت خــود را بــا جناحهــای حکومتــی پیونــد مــی زنــد ،خــود
را ازظرفیــت جلــب پشــتیبانی الیــه هــای مــردم ناراضــی از حاکمیــت
محــروم مــی ســازد و در نتیجــه از قــدرت تاثیرگــذاری بــر کشــمکش
جنــاح هــای حاکــم نیــز بتدریــج تهــی مــی شــود و در نهایــت بــه زائــده
ای بــی اعتبــار تبدیــل مــی شــود کــه بازیگــران سیاســی حاکــم نیــز
حمایــت آن را بــه پشــیزی نمــی خرند.ایــن نگــرش نیــز بــه نوبــه خــود
در تفرقــه و انفعــال جریانــات دموکراســی خــواه نقــش تخریبــی مهمــی
داشــته اســت.
نقــش حمایتــی در کشــمکش هــای جناحــی جمهــوری اســامی
زمانــی مــی توانــد مثبــت و اثرگــذار باشــد کــه جریــان سیاســی قبــل
ازهرچیــز بــا اتــکاء بــه فعالیــت هــای سیاســی جامعــه محــور از پایــگاه
مردمــی و حمایــت الیــه هایــی از جامعــه برخــوردار شــده باشــد و بتوانــد
بــا تکیــه بــر پایــگاه مردمــی خــود ،بــر کشــمکش هــای درون حکومتــی
بــه ســود هدفهــای سیاســی خــود تاثیــر بگــذارد.
 -۳رادیکالیسم و آرمانگرایی سیاسی
در  ۳۶ســاله گذشــته تفکــر و گفتمــان آرمــان گــرا و بیگانــه بــا رئــال
پولتیــک نقــش اخــال گــر در پویایــی جنبــش دموکراســی خواهــی
ایفــا کــرده و موجــب انفعــال و ســرخوردگی بــوده اســت .آرمانگرایــی
سیاســی درهــر زمــان و مکانــی معنــی خــاص خــود را دارد .امــا آنچــه
در همــه زمانهــا و مکانهــا ویژگــی گوهــری آن را مشــخص مــی کنــد
جایگزینــی رویــا بــا واقعیــت و بنابرایــن عــدم تناســب میــان اهــداف و
امکانــات در امــر سیاســت ورزی اســت کــه آرزوهــای دورودراز را بــه

شــعارهای رادیــکال سیاســی تبدیــل مــی کنــد .سیاســت ورز آرمانگــرا
و رادیــکال بــه محدودیــت ظرفیــت و امکانــات اعتنــا نــدارد و بــی
توجــه بــه واقعیــت هــا ،سیاســت ورزی را بــه شــعارهای توخالــی تبدیــل
مــی کنــد.
 -۴نگرش مداخله طلب
در ســالهای گذشــته برخــی از محافــل سیاســی (عمدتــا خــارج از
کشــوری) ازمداخــات بشــر دوســتانه قــدرت هــای خارجــی در ایــران
طرفــداری کــرده انــد .مداخلــه آن چنــان کــه از نامــش پیداســت ،فراتــر
از پشــتیبانی از حقــوق بشــر و بــه معنــای توســل قــدرت هــای خارجــی به
دخالــت در امــور داخلــی یــک کشــور از طریــق تحریم و یا لشکرکشــی
اســت .طرفــداری از مداخلــه بشــر دوســتانه علــی القاعــده یــا ازاغــراض
قــدرت طلبانــه سیاســی ناشــی مــی شــود و یــا درمــواردی ،ناشــی از
خوشــباوری نســبت بــه انگیــزه قــدرت هــای مداخلــه جــو و فــرو افتــادن
بــه ایــن پنــدار اســت کــه انگیــزه دخالــت قــدرت هــای خارجــی در
امــور ســایر کشــورها نــه منافــع و مصالــح اقتصــادی و سیاســی خــاص
بلکــه دفــاع از حقــوق بشــرمردم کشــورهای دیگــر اســت.
-۵رویکرد تحریم انتخابات
نگــرش تحریــم کــه نگارنــده خــود در مــواردی از مبلغــان آن بــوده،
در شــرایط ایــران تــا بــه امروزنتایــج منفــی بــه بــار آورده اســت .در ایــن
مــورد توجــه خواننــده را بــه نــکات زیــر جلــب مــی کنــم:
الــف -تجــارب انتخابــات هــای مجلس و ریاســت جمهــوری از دوم
خــرداد  ۷۶تــا بــه امــروز نشــان مــی دهــد کــه راهبــرد تحریــم انتخابــات
در هیــچ یــک از مقاطــع انتخاباتــی گذشــته مبانــی تحلیلی واقــع بینانه ای
نداشته است.
ب -تجربــه نشــان مــی دهــد کــه نــه احتمــال تقلــب و اعمــال
نفــوذ نیروهــای نظامــی و نــه اعمــال نظــارت اســتصوابی کــه دایــره
رقابــت هــا را روزبــه روز محدودتــر کــرده انــد ،نمــی تواننــد توجیــه
کننــده فراخــوان تحریــم در شــرایط مشــخص ایــران باشــند .چــرا کــه
مشــارکت مــردم در انتخابــات از یکســو هزینــه حــذف نامزدهــا و یــا
دســت کاری و تقلــب در صنــدوق هــای رای را بــاال مــی بــرد و از
ســوی دیگــر مــردم فرصــت آن را پیــدا مــی کننــد کــه برکشــمکش
هــای درونــی حاکمیــت بــه ســود مطالبــات خــود اثــر بگذارنــد.
ج -مشــارکت عمومــی در انتخابــات طبعــا بــه مطالباتــی مثــل لغــو
نظــارت اســتصوابی ،عــدم دخالــت نیروهــای نظامــی در انتخابــات و
ایجــاد شــرایط برابــر بــرای رقابــت نامزدهــا دامــن مــی زنــد و جامعــه
را نســبت بــه حقــوق خویــش حســاس تــر و آگاهتــر مــی کنــد .بــدون
مشــارکت وســیع مــردم در انتخابــات هــای خــرداد  ۷۶و خــرداد ۸۸
تولــد جنبــش هــای اصــاح طلبــی و جنبــش ســبز کــه هریــک بــه ســهم
خــود در رشــد آگاهیهــای عمومــی و گســترش جنبــش دموکراســی
خواهانــه نقــش تاریخــی ایفــا کــرده انــد ممکــن نبــود .شــرکت گســترده
مــردم در انتخابــات خــرداد  ۹۲نیــز نشــان داد کــه حتــی در شــرایطی کــه
نظــارت اســتصوابی و دخالــت والیــت فقیــه در انتخابــات بــه حــذف
وفادارتریــن چهــره هــای جمهــوری اســامی منجــر مــی شــود ،بازهــم
احتمــال نقــش آفرینــی رای دهنــدگان و ســد کــردن راه نامــزد مــورد
حمایــت افراطیــون و شــخص ولــی فقیــه ممکــن اســت.
مبنای تعیین راهبردها
راهبــرد هــا و روش هــای (اســتراتژی و تاکتیــک) فعالیت سیاســی در
صورتــی ظرفیــت ســازماندهی و ایجــاد اعتمــاد میــان فعــاالن سیاســی و
مــردم را خواهنــد داشــت کــه در ترســیم مرحلــه بنــدی نقشــه راه و مرتبه
بنــدی الویــت هــا و تقــدم هــا واقــع بینانــه باشــند .رویاهــا و آرزوهــا را
جانشــین ممکنــات نکننــد و تاکتیــک هــا و شــعارهای مراحــل آخریــن

راهبــرد سیاســی را جانشــین آنچــه در شــرایط کنونــی مــی شــود کــرد،
نکننــد .مثــا از ایــن حکــم درســت کــه اســتقرار جمهــوری بــه مفهــوم
واقعــی آن بــدون جدایــی دیــن از دولــت غیرممکــن اســت نمــی توانــد
شــعار سیاســی امــروز اســتخراج شــود و یــا از ایــن واقعیــت کــه در
شــرایط ســلطه والیــت مطلقــه ی فقیــه اصــاح ســاختار سیاســی ممکــن
نیســت ،نمــی تــوان شــعار الغــای نهــاد والیــت فقیــه کــه طبعــا از اهــداف
اســتراتژیک جنبــش دموکراســی خواهــی اســت ،بــه شــعار روز تبدیــل
کــرد .چنیــن انتظــاری از مــردم در شــرایط رکــود نســبی جنبــش ،واقــع
بینانــه نیســت و بیــش از آن کــه بــه اعتــای جنبــش دموکراســی خواهــی
کمــک کنــد بــه تحریــک و انســجام نیــروی ســرکوب و کنــار کشــیدن
کســانی مــی انجامــد کــه بــا شــعارهایی مثــل لغــو نظــارت اســتصوابی
شــورای نگهبــان و نظایــر آن همراهــی مــی کننــد.
مطالباتــی مثــل آزادی زندانیــان سیاســی ،آزادی احــزاب و رســانه
هــا ،اجــرای فصــل ســوم قانــون اساســی و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی
شــعارهایی هســتند کــه بــا وجــود ناســازگاری بــا منافــع هســته اصلــی
قــدرت ،از آنجــا کــه حتــی افراطــی تریــن جریانــات حاکــم نیــز نمــی
تواننــد آنهــا را مطالباتــی خــارج از چارچوبــه هــای قانونــی جلــوه
دهنــد ،شــعارهایی کــم هزینــه هســتند کــه مــی تواننــد حداکثــر اجمــاع
عمومــی را موجــب شــوند .هســته اصلــی قــدرت از ایــن گونــه شــعارها
و مطالبــات کــه خواســت جنــاح اصــاح طلــب حاکمیــت و بخــش
مهمــی از ســطح قاعــده ی ارگانهــای حاکمیــت حتــی نهادهــای نظامــی
نیزهســت ،مــی ترســد .در حالــی کــه شــعارهای رادیــکال و پرهزینــه
کــه مــردم ظرفیــت همراهــی بــا آن را ندارنــد و در بــاال نیــز همــه
جناحهــا بــا آن مخالفنــد ،نــه فقــط هســته اصلــی قــدرت را نگــران نمــی
کنــد ،بلکــه برعکــس در مــواردی بــرای منــزوی کــردن مخالفــان و
بهانــه گیــری بــرای ســرکوب خــود بــه آن دامــن مــی زنــد.
از ایــن گذشــته گفتمــان ،تاکتیــک هــا و شــعارها بایــد بتواننــد میــان
مطالبــات دموکراســی خواهانــه و خواســته هــای بالواســطه اقتصــادی
بیســت میلیــون ایرانــی کــه در زیــر ســطح فقــر زندگــی مــی کننــد پیونــد
برقــرار کننــد.
رهبــران جنبــش دموکراســی خواهانــه بایــد مــدام در نظــر داشــته
باشــند کــه در شــرایط امــروز ایــران هرگونــه راه دادن بــه شــیوه هــای
تهاجمــی و گفتارهــای رادیــکال مســتقیما بــه انــزوای جنبــش و همــوار
کــردن ســرکوب و اختنــاق بیشــتر مــی انجامــد.
جنبــش دموکراســی خواهانــه بایــد مطالبــات حداقلــی کــه پیشــتر
بــه پــاره ای از آنهــا اشــاره شــد را بــه شــیوه هــای کامــا مســالمت
آمیــز طلــب کنــد و در گفتــار و عمــل نشــان دهــد کــه از هرگونــه
حــس انتقــام جویــی ،خشــونت ورزی و رادیکالیســم بــری اســت .ایــن
روشــها کــه الزمــه فعالیــت بــدون خشــونت اســت ،قطعــا خشــونت
طــرف مقابــل را از میــان نمــی بــرد امــا توجیــه ســرکوب را غیرممکــن
مــی کنــد و هزینــه آن را بــاال مــی بــرد .ســه تجربــه تاریخــی مهــم،
آفریقــای جنوبــی ،شــیلی و لهســتان مــی تواننــد بــرای مــا درس هایــی
آموزنده باشند.
در همــه ایــن مــوارد یــک چیــز مشــترک اســت .و آن ایــن اســت
کــه وقتــی اپوزیســیون توانســته اســت از اعتمــاد جامعــه تشــکیالت الزم
بــرای بــه میــدان آوردن مــردم و در صــورت لــزوم توســل بــه نافرمانــی
مدنــی پیــدا کنــد ،بدتریــن دیکتاتــوری هــا صــدای آن را شــنیده و
خــود را مجبــور بــه عقــب نشــینی دیــده انــد .در چنیــن شــرایطی اســت
کــه اپوزیســیون از موضــع قــدرت و مســئوولیت مــی توانــد شــعار
آشــتی ملــی ســردهد و مســیرگذار بــدون خشــونت بــه دموکراســی را
هموار سازد.

دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

49

موانع دموکراسی و اشکال گذار

محمد اعظمی

بحــث پیرامــون اســتقرار دموکراســی و موانــع آن بســیار گســترده
اســت و از زوایــای مختلــف مــی تــوان در بــاره آن ســخن گفــت.
مــن در ایــن بخــش از نوشــته ،روی نتایــج اســتمرار اســتبداد بــر
ذهــن و فرهنــگ مــردم جامعــه متمرکــز شــده ام و نظــرم را در بــاره
نقــش بازدارندگــی اســتبداد و عــوارض آن ،در رابطــه بــا اســتقرار
دموکراســی ،بیــان مــی کنــم.
حاکمیــت اســتبداد و دیرپائــی آن و در آمیــزی آن بــا دو نهــاد
دیــن و ســلطنت ،مهــم تریــن مانــع اســتقرار دموکراســی در ایــران
بــوده اســت .ایــن مجموعــه بــا تکیــه بــر درآمــد سرشــار نفــت قــدرت
را در ایــران خودکامــه و اســتبداد را دیرپــا نمــوده و نگذاشــته اســت
جامعــه ایــران بــه دموکراســی و آزادی دســت یابــد.
اگــر دموکراســی را حاکمیــت مــردم و اعمــال اراده آزاد آنــان
تعریــف کنیــم ،ایــن دو نهــاد ،از آن جــا کــه منشــا قــدرت را در
آســمان جســتجو مــی کننــد ،بــا دموکراســی ،در تعــارض قــرار مــی
گیرنــد .در ایــران هــم سیســتم شــاهی و هــم رژیــم والیــت فقیهــی،
هــر دو مخالــف اعمــال اراده آزاد مــردم انــد و هــر آن جــا کــه بــه
مــردم مراجعــه شــده اســت ،اساســا بــه منظــور محکــم کــردن پایــه
هــای قــدرت خــود بــوده اســت و هــر گاه کــه منافــع آن هــا ایجــاب
کــرده ،اراده مــردم را نادیــده گرفتــه انــد.
در طــی دوره هــای گذشــته شــاه ،و در دوران کنونــی سیســتم
والیــت فقیــه ،بــا تکیــه بــر پــول نفــت ارگان هــای ســرکوب خــود
را ســازمان داده انــد .چنــگ انــدازی حکومــت هــا در ایــران بــه

50

دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

درآمــد سرشــار نفــت ،نیــاز آن هــا را بــه مــردم کــم کــرده و از
وابســتگی شــان بــه آنــان کاســته اســت .و ایــن درســت مخالــف
مســیری اســت کــه در جوامــع پیشــرفته ســرمایه داری طــی شــده
اســت .در کشــورهائی کــه منابــع مالــی قــدرت سیاســی ،مالیــات
مــردم اســت ،زمینــه بــرای دخالــت مالیــات دهنــدگان در قــدرت
فراهــم مــی شــود .اداره یــک کشــور بــا پــول مالیــات ،تــا حــدی
راه را بــرای دخالــت مــردم در تصمیمــات بــاز مــی کنــد .در ایــران
کــه درآمــد نفــت در دســت حکومتیــان ،بــدون نظــارت مــردم ،قــرار
دارد ،ایــن پــول بــرای بقــا ،اســتمرار و پایــداری اســتبداد مصــرف
مــی شــود .خصوصــا در شــرایط امــروز کــه قــدرت از طریــق والیــت
فقیــه در دســت نهــاد دیــن قــرار دارد ،دیــن و دولــت و ثــروت
همگــی بــه کمــک یکدیگــر اســتبداد را خودکامــه تــر کــرده انــد.
از ایــن رو اکنــون قــدرت حاکــم در ایــران ،بــزرگ تریــن خطــر
بــرای دموکراســی و مانعــی اســت بــرای اســتقرار حاکمیــت مــردم و
تــا کنــار زده نشــود  ،جامعــه مــا روی دموکراســی را نخواهــد دیــد.
اســتبداد بــه دلیــل دشــمنی و خصومتــش بــا آزادی و دموکراســی،
در درجــه نخســت نطفــه هــای نهادهــای دموکراتیــک را ســرکوب
مــی کنــد و مانــع اصلــی شــکل گیــری احــزاب سیاســی ،مطبوعــات
آزاد و تشــکل هــای مدنــی و صنفــی و ادامــه کار آن هاســت.
حداقــل هــم در دوره گذشــته-حکومت شــاه -و هــم ،اکنــون
جمهــوری اســامی ،-بــه جــز دوره ای محــدود ،هــر حرکتــی کــهرنــگ و بــوی آزادی خواهانــه داشــته اســت ،بــه شــدت ســرکوب

شــده و فعــاالن آن بــه مجــازات هــای بســیار ســنگینی رســیده انــد.
اســتبداد و ســرکوب بــه طــور مســتقیم یکــی ازعواملــی اســت کــه
در متالشــی کــردن نهادهــای دموکراتیــک نقــش بســیار باالئــی
دارد .در زیــر تیــغ ســرکوب ،امــکان ایجــاد و زیســت نهادهــای
دموکراتیــک اگــر نگوئیــم ناممکــن ،حداقــل بســیار دشــوار اســت.
از ضربــات فیزیکــی خطرنــاک تــر بــرای دموکراســی ،نتایــج
دیرپائــی و اســتمرار اســتبداد اســت .تــداوم اســتبداد و فضــای
خفقــان و ســرکوب ،بــه شــکل گیــری فرهنگــی در جامعــه کمــک
مــی کنــد کــه بــا دموکراســی ناســازگار اســت .ایــن فرهنــگ چــون
خــوره جســم و جــان و پیکــر نیروهــا و نهادهــای دموکراتیــک را
تحلیــل بــرده و آن را ناتــوان و ضعیــف نگــه مــی دارد .زیســتن
درازمــدت در فضــای ســرکوب ،ذهنیــت مــردم و نیروهــای سیاســی
را جهــت معینــی مــی دهــد ،کــه اولیــن حاصلــش ،آلــوده شــدن
مفاهیــم ایدئولوژیــک و درک و دریافــت کــج و معــوج از آن
اســت .جریانــات سیاســی ترقــی خــواه ،فعــاالن دموکراتیــک و
چــپ کشــورمان- ،کــه نیروهــای بــه القــوه مدافــع دموکراســی
هســتند ،-بــه دلیــل اینکــه وارث ســنت هــای مذهبــی و اســتبدادی
جــا افتــاده ای بــوده انــد ،از هــر مکتبــی مذهبــی ســاختند .ایــن
مکاتــب چــه از نــوع چــپ مارکسیســتی آن ،و چــه از نــوع تفکــرات
ملــی و ملــی -مذهبــی آن ،دگــم و جامــد فهمیــده مــی شــد .هــر
ایــده ظاهــرا نــو ،در اندیشــه نیروهــای پیشــرو جامعــه خشــک و
مقــدس گشــته ،تبدیــل بــه آیــه هــای آســمانی مــی شــد ،بــه گونــه
ای کــه دخــل و تصــرف و تغییــر و تکامــل آن هــا ،جــز ارتــداد،
معنائــی نداشــت .درک نیروهــای چــپ و دموکراتیــک ایــران از
مارکسیســم و مائوئیســم و … تفــاوت چندانــی بــه لحــاظ روش،
بــا نــگاه نیروهــای مذهبــی بــه کتــاب هــای آســمانی نداشــته اســت.
مقــدس کــردن ایــده هــای زمینــی باعــث شــد کــه هرگونــه تغییــر،
اصــاح و بازبینــی در مکاتــب را نیروهــای دموکراتیــک جامعــه،
تجدیدنظــر طلبــی توصیــف کــرده ،در برابــر آن واکنــش تنــد و
منفــی نشــان دهنــد.
در نتیجــه چنیــن نگاهــی ،ایدئولــوژی هــا بــه شــکل یــک کل
یکپارچــه و حقیقــت نــاب پنداشــته شــدند ،گوئــی راه حــل تمامــی
مســائل و معضــات گذشــته و حــال و آینــده کشــور را در دســت
دارنــد .ایــن درک و دریافــت هــا از ایدئولــوژی ،بــر زمینــه چیرگــی
اســتبداد و تســلط بــی چــون و چــرای مذهــب و در غیــاب ســنت
تحقیــق علمــی و گفــت و گــوی آزاد ،ســبب شــد تــا هــر فــرد و
هــر گــروه ،برداشــت خــود را عیــن حقیقــت نــاب بپندارنــد و دخــل
و تصــرف و تعدیــل آنــرا نپذیرنــد .بــا چنیــن درکــی طبیعــی اســت
کــه نیروهــای مخالــف اســتبداد امــکان همگرائــی و اتحــاد را بــرای
اســتقرار دموکراســی از دســت دهنــد .اهمیــت مســاله ایــن اســت
کــه بــرای کنــار زدن اســتبداد بیــش از هــر چیــز نیــرو اهمیــت دارد
و بــرای اســتقرار دموکراســی ،نیــروی دموکراتیــک ســازمان یافتــه
الزم اســت .مــردم بــدون ســازمان و بــدون تشــکل بــی قــدرت انــد.
از ایــن رو هــر عاملــی کــه مانــع راه انســجام و اتحــاد مــردم شــود،
خــود مانعــی اســت بــرای اســتقرار دموکراســی.
از دیگــر نتایــج اســتمرار اســتبداد ،ارزش زا شــدن معیارهــای
مقابلــه بــا ســرکوب و بــه حاشــیه رانــدن و فرعــی شــدن ایــده
هــای اثباتــی ،تبــادل نظــر و پذیــرش تنــوع ایــده هاســت .تــداوم
ســرکوب خشــن حــرکات آزادی خواهانــه در کشــورمان ،میــدان
بــر رادیکالیســم گشــوده و کاربــرد آن را ارزشــمند نمــوده اســت.
در زیــر تیــغ اســتبداد و خودکامگــی و اعمــال ســرکوب خشــن،

سیاســت نفــی جــاذب شــده ،مــی توانــد نظرهــا را جلــب کنــد.
در نتیجــه چنیــن تفکــری اســت کــه در فضــای ذهنــی نیروهــای
دموکراتیــک جامعــه ایــران ،اپوزیســیون بــودن و اپوزیســیون مانــدن،
خــود ارزشــی ایجــاد مــی کنــد و بــه تنهائــی مــی توانــد حامــی
جلــب کنــد .چیــزی کــه در کشــورهای دموکراتیــک ،چنــدان
ارزش و جایگاهــی نــدارد .در ایــن جوامــع معمــوال جریانــات و
شــخصیت هــا را بــا برنامــه آن هــا و طــرح سیاســت هــای اثباتــی
شــان مــی ســنجند .کســی قــادر نیســت بــا نفــی دیگــران حمایــت
مــردم را جلــب نمایــد .در حالــی کــه در ایــران ،مقابلــه بــا اســتبداد
خــود بــرای جلــب حمایــت مــردم کفایــت مــی کنــد .یــک نیــروی
ارتجاعــی مــی توانــد در برابــر ارتجــاع دیگــر قــد علــم کنــد و مانــع
اســتقرار دموکراســی شــود .نمونــه آیــت الــه خمینــی و درگیــری
اش بــا شــاه ،شــاهد گویــایٔی اســت .آیــت الــه خمینــی در مــواردی
از همــان ســال هــای اول دهــه چهــل ،از موضــع کامــا ارتجاعــی
بــه مقابلــه بــا شــاه برخاســت .امــا جاذبــه ایســتادگی در برابــر شــاه،
بــدان انــدازه گیــرا بــود کــه زاویــه مخالفــت او حتــی در رابطــه بــا
حقــوق زنــان ،از دیــده هــا پنهــان مانــد ،تــا آن جــا کــه توانســت در
جریــان انقــاب ،حمایــت بخــش قابــل توجهــی از جریانــات چــپ و
دموکراتیــک جامعــه را نیــز جلــب نمایــد.
اســتبداد جائــی بــرای تبــادل نظــر و اســتدالل نمــی گــذارد .نبــود
امــکان گفتگــو و تبــادل نظــر آزاد ،جامعــه و نیروهــای سیاســی را
بــا مفاهیمــی چــون توافــق و مصالحــه و نرمــش ،کــه از الزامــات
مانــدگاری و ادامــه کاری نهادهــای دموکراتیــک و تشــکل هــای
سیاســی اســت ،بیگانــه مــی کنــد .در جامعــه ای کــه زیــر ســیطره
اســتبداد زندگــی مــی کنــد .انســان هــا بــا حــق و حقــوق بیگانــه مــی
شــوند .آن چــه کــه احــاد جامعــه بــا آن روبــرو هســتند ،تکالیفــی
اســت کــه بــه دوش شــان نهــاده مــی شــود .بــی حقوقــی در جامعــه،
بــه قانــون گریــزی آحــاد مــردم منجــر مــی شــود .در نتیجــه اســتمرار
اســتبداد و بــی حقــی ،افــراد بــرای دفــاع از خــود بــه ســمت قانــون
گریــزی متمایــل مــی شــوند و دســته بنــدی هــای پنهانــی ،و فرقــه
گرائــی میــدان رشــد پیــدا مــی کنــد .همیــن فرهنــگ اســت کــه طــی
ســالها ســرکوب تــداوم یافتــه ،بــر ذهنیــت نیروهــای دموکراتیــک
و سیاســی ،حتــی در محیــط هائــی کــه اســتبداد حاکــم نیســت و
دموکراســی رعایــت مــی شــود تــداوم مــی یابــد.
افــزون بــر ایــن هــا ،در جوامــع اســتبدادی اعمــال ســرکوب و
اختنــاق ،نیروهــا را یــا بــه حامــی قــدرت و یــا مخالــف آن تبدیــل
مــی کنــد .اســتبداد در کشــور مــا تحمــل انتقــاد بــه برخــی خــط
قرمرهــای ســاختگی را نــدارد .در زیــر ســیطره اســتبداد تیــغ
ســرکوب مــی توانــد گــردن هــر مخالفــی بــه ویــژه نیروهــای چــپ و
دموکراتیــک ســازمان یافتــه را ببــرد .در مجمــوع و طبــق قاعــده هــر
منتقــدی ولــو در چارچــوب نظــام حاکــم ،بــه صفــوف اپوزیســیون
رانــده شــده ،ســرکوب مــی شــود .از ایــن رو آحــاد جامعــه یــا در
صــف دوســت (خــودی) قــرار مــی گیرنــد و یــا دشــمن .یــا خــوب
انــد یــا بــد .یــا بــا هــم انــد و یــا بــر هــم .چنیــن نگاهــی بــه دلیــل
تاریــخ دیــر پــای اســتبداد ،از دیــر بــاز در کشــور مــا بــه صــورت
آمــوزه هــای مذهبــی نیــز ترویــج شــده و فرهنگــی را ســاخته اســت
کــه ســم آن از جســم و جــان مــان بیــرون نمــی رود .ایــن فرهنــگ و
ایــن فضــا ،افــراد و جریانــات را یــا شــیفته کــرده و یــا متنفــر .یــا از آن
هــا مریــد ســاخته و یــا در جایــگاه مرادشــان نهــاده اســت .بــی دلیــل
نیســت کــه قضــاوت قطبــی چنیــن در جامعــه مــا ریشــه دار و قابــل
پذیــرش ،شــده اســت .در عمــوم مســائل ،نیروهــای دموکراتیــک
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و چــپ در دو قطــب ،روبــروی هــم ،قــرار مــی گیرنــد و نمــی
تواننــد تشــکل هــای نیرومنــد دموکراتیــک بــرای مقابلــه بــا اســتبداد
ایجاد کنند.
ایــن آمــوزه هــا ،کــه خــود حاصــل زیســتن در محیــط هــای
اســتبدادی اســت ،بــه موانــع مهمــی بــرای اســتقرار دموکراســی
تبدیــل شــده انــد .بــی دلیــل نیســت کــه نیروهــای دموکراتیــک
و چــپ ایــران حتــی آنــان کــه دهــه هاســت در محیــط هــای
دموکراتیــک در خــارج از ایــران زندگــی مــی کننــد ،نمــی تواننــد
ذهــن شــان را از آن آمــوره هــا رهــا کننــد و اتحــادی نیرومنــد بــر
ســر نــکات اشــتراک خــود ایجــاد کننــد .در فرهنــگ نیروهــای
دموکراتیــک کســی پرسشــی در رابطــه بــا پراکندگــی نــدارد
و یــا اگــر پرسشــی هســت ،طنیــن چندانــی نــدارد .امــا بــه محــض
اینکــه زمزمــه ضعیفــی بــرای نزدیکــی و اتحــاد و وحــدت بلنــد
شــود ،صــدای اعتــراض مخالفــان و هشــدارها بلنــد مــی شــود .در
واقــع پراکندگــی نیروهــای دموکراتیــک طبیعــی بــه نظــر مــی
رســد و چنــدان زیــر ســئوال نیســت .حرکــت در جهــت وحــدت و
همگرائــی اســت کــه مــورد پرســش قــرار مــی گیــرد و مدافعــان آن
بایــد پاســخگو باشــند.
اشــکال و شیوه گذار به دموکراسی
شــیوه گــذار بــه دموکراســی الزامــا بایــد بــا معیارهــای
دموکراتیــک انطبــاق داشــته باشــد .امــا در ایــران ،مــا بــا حکومتــی
روبــرو هســتیم کــه هــر حرکــت دموکراتیــک و هــر صــدای حــق
طلبانــه را بــا خشــونت تمــام ســرکوب مــی کنــد .پرســش ایــن اســت،
کــدام شــیوه هــا بــرای مقابلــه بــا ســرکوب ،هــم دموکراتیــک و
هــم خنثــی کننــده خشــونت اســتبداد اســت؟ و یــا در ایــران شــکل
گــذار چگونــه اســت و امــکان گــذار مســالمت آمیــز چقــدر واقعــی
اســت؟ اساســا خشــونت چیســت و بــرای گــذار بــه دموکراســی قیــام
جایــز اســت؟ آیــا قیــام الزامــا خشــونت آمیــز و مســلحانه اســت و
بــا شــیوه هــای دموکراتیــک ســازگار اســت؟ مــی کوشــم درکــم را
از گــذار بــه دموکراســی ،بــا نگاهــی بــه برخــی از ایــن پرســش هــا
توضیح دهم.
خشــونت و جایگاه آن در رابطه با گذار؟
نیروهائــی کــه بــرای دموکراســی مبــارزه مــی کننــد منطقــا
نمــی تواننــد بــا خشــونت سیاســی بــه مثابــه یــک شــیوه مبارزاتــی،
موافقــت داشــته باشــند .امــا خشــونت چیســت کــه بایــد از تاکیــد بــر
آن و گســترش و ســازمان دادنــش پرهیــز نمــود؟ بــه بــاور مــن هــر
گونــه شــیوه و رفتــاری کــه بــه صدمــه فیزیکــی بیانجامــد ،خشــونت
اســت.
(البتــه اگــر بخواهیــم مفهــوم عــام خشــونت را در نظــر گیریــم
خشــونت در محــدوده صدمــه فیزیکــی باقــی نمــی مانــد و مــی
بایســت بــه خشــونت جنســی ،روانــی ،فرهنگــی و … نیــز پرداخــت
کــه موضــوع یــک بحــث تخصصــی اســت) .خشــونت صدمــه بــه
انســان و ســرمایه هــای مــردم اســت .آتــش زدن و تخریــب بانــک
هــا ،ادارات ،موسســات ،مغــازه هــا ،ســینماها ،تخریــب بناهــا ،امــوال
عمومــی و غــارت دارائــی مــردم و تجــاوز و شــکنجه ،همــه ،در
چارچــوب اقدامــات خشــونت آمیــز قــرار مــی گیرنــد .اســتفاده از
ایــن شــیوه هــا و کاربــرد آنهــا بــا دموکراســی ناهمخــوان اســت.
بــه بــاور مــن نیروهــای دموکراتیــک و طرفــدار اســتقرار حاکمیــت
مــردم بــر خــاف قــدرت هــای اســتبدادی کــه خشــونت را ابــزار
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مانــدگاری حکومــت خــود تلقــی کــرده و آن را از طریــق نهادهــای
نظامــی و امنیتــی ســازمان دهــی مــی کننــد ،بایــد بــه عنــوان یــک
اصــل ،از ســازمان دهــی اقدامــات خشــونت آمیــز پرهیــز کــرده و
آن را در تناقــض بــا امــر دموکراســی بداننــد.
اشــکال دیگــری از مبــارزه وجــود دارد کــه بــا بهــره گیــری ار
آن هــا و بــدون توســل بــه خشــونت مــی تــوان در مبــارزه بــا اســتبداد
بــه کار گرفــت .جنبــش هــای اجتماعــی ،اعتصابــات ،نافرمانــی
مدنــی ،اعتراضــات و تظاهــرات تــوده ای ،شــیوه هائــی اســت کــه
ضمــن دموکراتیــک بــودن شــان ،ابــزار موثــری اســت کــه از طریــق
کاربســت آنهــا مــی تــوان مســتبدترین حکومــت هــا را بــه زانــو
درآورد و راه تحــول و تحقــق مطالبــات مــردم را همــوار کــرد.
متاســفانه جمهــوری اســامی چنــان خشــونتی در جامعــه اعمــال مــی
کنــد کــه چشــم انــداز گــذار بــه شــکل مســالمت آمیــز چنــدان قابــل
تصــور نیســت.
شکل گذار در ایران؟
در تعییــن و مشــخص کــردن شــکل گــذار ،دو نیــرو نقــش
کلیــدی دارنــد .حکومــت و مــردم .از ایــن دو نیــز ،تــا کنــون
حکومــت در تعییــن شــکل گــذار نقــش اصلــی را داشــته اســت .هــر
چنــد کــه نبایــد ناگفتــه گذاشــت کــه اکنــون نســبت بــه گذشــته،
امکانــات بیشــتری بــرای درهــم شکســتن مقاومــت حاکمــان ایجــاد
شــده اســت و امکانــات بــرای عقــب نشــاندن اســتبداد بــه اشــکال
خشــونت پرهیــز افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت .بــه رغــم ایــن
تغییــرات ،هنــوز حکومــت نقــش برتــر خــود را ،در تعییــن شــکل
گــذار حفــظ کــرده اســت .بــا ایــن توضیحــات پرســش ایــن اســت
کــه بــا توجــه بــه رفتــار تــا کنونــی جمهــوری اســامی ،شــکل گــذار
در ایــران بــه چــه شــکل خواهــد بــود؟ آیــا امــکان گــذار بــه شــکل
مســالمت آمیــز و خشــونت پرهیــز در ایــران ممکــن اســت؟
اگــر مبــارزه بــرای گــذار بــه دموکراســی را فقــط محــدود بــه
روز پایانــی عمــر اســتبداد ندانیــم ،از فــردای اســتقرار جمهــوری
اســامی ،مبــارزه بــرای دموکراســی جریــان داشــته اســت و تــا
امــروز ایــن حکومــت بــا خشــونت ،مخالفــان خــود را ســرکوب
کــرده اســت .فقــط شــمار هــم وطنانــی کــه در زنــدان هــا بــه دلیــل
سیاســی بــه جوخــه مــرگ ســپرده شــده انــد ،بیــش از ده هــا هــزار
نفــر اســت .هــر صــدای آزادی خواهانــه ای کــه از گلــوی زنــان،
جوانــان ،کارگــران ،فعــاالن مناطــق ملــی و … برخاســته اســت
بــه خشــن تریــن شــکل ســرکوب شــده اســت .در زنــدان هــای
جمهــوری اســامی ،نماینــدگان تمامــی نهادهــای دموکراتیــک،
از روزنامــه نــگار و نویســنده گرفتــه تــا سندیکالیســت و نماینــده
احــزاب سیاســی و جامعــه مدنــی ،حضــور دارنــد.
از ایــن رو اگــر هیــچ اتفــاق دیگــری رخ ندهــد و جمهــوری
اســامی قــدرت را بــدون مقاومــت و خــون ریــزی همیــن امــروز
واگــذار نمایــد ،بــاز شــکل گــذار در ایــران مســالمت آمیــز نیســت.
در آینــده نیــز بعیــد بــه نظــر مــی رســد ایــن حکومــت بــدون توســل
بــه خشــونت قــدرت را واگــذار نمایــد .بنابرایــن ،حکومــت بــه
عنــوان یــک عامــل بســیار مهــم و تعییــن کننــده در شــیوه مبــارزه
نشــان داده اســت کــه بــرای حفــظ قــدرت خــود از هیــچ جنایتــی
دریــغ نمــی ورزد.
امــا نیــروی موثــر دیگــر در تعییــن شــکل گــذار ،مــردم
و نیروهــای سیاســی انــد .بــه نظــر مــن ،نیروهــای ترقــی خــواه و
دموکراتیــک و چــپ طرفــدار دموکراســی ،خشــونت را در مناســبات

بیــن انســان هــا مــردود دانســته و راه حــل مســائل اجتماعــی نمــی
داننــد .افــزون بــر ایــن ،کاربــرد خشــونت را بــه طــور کلــی و در
مبــارزه سیاســی نادرســت دانســته و بــه مصلحــت مــردم نمــی بیننــد.
حتــی اگــر کاربــرد آن را مجــاز هــم بداننــد ،اتخــاذ ایــن روش و
ســازماندهی خشــونت را بــرای مــردم زیانبــار ارزیابــی مــی کننــد.
منطقــا نیروهائــی از خشــونت بهــره مــی برنــد ،کــه ابزارهــای
اصلــی خشــونت را در اختیــار دارنــد .مــردم بایــد تــاش کننــد
ابزارهــای ســرکوب حکومــت را بــی اثــر کننــد .ســازمان دهــی
مبــارزه خشــونت آمیــز ،پاشــنه آشــیل مبــارزه مــردم و نقطــه قــوت
حکومــت اســت .بــی جهــت نیســت کــه حکومــت هــای اســتبدادی
تــاش دارنــد کــه شــرایطی پدیــد آیــد کــه بــا توجیــه آن بتــوان
ســهل تــر از ابــزار ســرکوب بهــره گیرنــد .از ایــن رو وارد میــدان
خشــونت شــدن جــدا از ایــن کــه بــه عنــوان یــک پرنســیپ مــورد
تائیــد نیروهــای دموکراتیــک نمــی توانــد باشــد ،بــه مصلحــت
مــردم نیــز نخواهــد بــود.
بنابرایــن ،تــاش بــرای ســازمان دهــی مبــارزه در اشــکال غیــر
خشــونت آمیــز و هوشــیاری نســبت بــه تحریــکات ارگانهــای
ســرکوب ،بــه ســهم خــود ،مــی توانــد در کاســتن از دامنــه
خشــونت حکومــت بکاهــد.
گــذار بــه دموکراســی ،در صورتــی کــه خشــونت پرهیــز و بــا
همراهــی و همــکاری و یــا حداقــل هــم پذیــری نیروهــای اجتماعــی
و بــا تاکیــد بــر ســازمان دهــی فعالیــت هــای مدنــی و سیاســی
گوناگــون صــورت گیــرد ،در نهادینــه کــردن دموکراســی بســیار
موثــر اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اشــکال مبــارزه و شــیوه گــذار تنهــا
بــه رابطــه اپوزیســیون و اســتبداد حاکــم مربــوط نیســت ،ایــن امــر
بــه مناســبات میــان اپوزیســیون نیــز ارتبــاط دارد .در جامعــه مــا کــه
بنــا بــه تاریــخ آن ،ســتیز ویرانگــر گروهــی ،ســابقه ای طوالنــی و
بــر عکــس از همبســتگی دموکراتیــک ملــی کمتــر اثــری دیــده
شــده اســت ،تفاهــم ،مصالحــه و خشــونت پرهیــزی میــان آحــاد
ملــت بســیار مهــم خواهــد بــود .بــرای رســیدن بــه جامعــه ای بــا
گرایشــات متنــوع ،کــه در آن دیالــوگ ،مبــارزه ،مصالحــه و
حفــظ منافــع مشــترک ارزشــمند اســت ،توجــه و تاکیــد بــر اشــکال
مبــارزه خشــونت پرهیــز اهمیــت روزافزونــی مــی یابنــد .امــا نســبت
بــه واقعیــت موجــود نبایــد بــی توجــه بــود .جمهــوری اســامی
نشــان داده اســت کــه بــه ســهولت تــن بــه رای و اراده مــردم نمــی
ســپارد .مــردم حــق دارنــد از خــود دفــاع کــرده و ایــن حکومــت
را حتــی بــه شــکل قیــام ،مجبــور بــه عقــب نشــینی و تســلیم نماینــد.
بــه نظــر مــن هیــچ نیــروی دموکراتــی مجــاز نیســت از حــق قیــام
مــردم در برابــر اســتبداد دفــاع نکنــد.
مبــارزه مســالمت آمیــز بــا حــق قیــام ،متناقــض
نیســت؟
ممکــن اســت تاکیــد بــر شــیوه هــای مســالمت آمیــز مبــارزه و
دفــاع از حــق مــردم بــرای قیــام ،متناقــض بــه نظــر آیــد و پرســیده
شــود“ :نمــی تــوان بــه عنــوان نیــرو یــا ســازمان سیاســی فقــط حــق
تــوده هــا بــرای قیــام را برســمیت شــناخت امــا از ســازمان دهــی و
رهبــری آن کنــاره گرفــت .گــزاره ای کــه بــر اســتراتژی مبــارزه
مســالمت آمیــز تاکیــد مــی کنــد و از ســوی دیگــر “حــق قیــام”
را برســمیت مــی شناســد در شــرایط مفــروض “قیــام تــوده ای”
در تناقــض گرفتــار مــی شــود .چــون برپایــه اســتراتژی مبــارزه

مســالمت آمیــز در مقطــع قیــام یــا بایــد از اســتراتژی خــود دفــاع
کنــد ،یــا بایــد بــر پایــه “برســمیت شــناختن حــق قیــام” در ســازمان
دهــی و رهبــری قیــام شــرکت کنــد .از آن جــا کــه نیــروی سیاســی
نمــی توانــد بــی طــرف باشــد ،انتخــاب هــر کــدام از ایــن گــزاره
هــا در تناقــض بــا گــزاره دیگــر قــرار مــی گیــرد”.
در پاســخ الزم مــی دانــم ابتــدا بگویــم کــه ایــن تناقــض در
صورتــی کــه قیــام را فقــط حرکتــی مســلحانه و خشــونت آمیــز
بدانیــم ،واقعــی اســت .برخــاف چنیــن درکــی ،مــن برایــن بــاورم
کــه “قیــام تــوده ای” ،الزامــا خشــونت آمیــز نیســت .در شــرایط
کنونــی ،اشــکال متنــوع و غیــر خشــونت آمیــزی بــرای بــه تســلیم
کشــاندن اســتبداد ،شــکل گرفتــه و بــا گذشــت زمــان نیــز ،هــم
امکانــات مــردم افزایــش مــی یابــد و هــم ،از دامنــه یکــه تــازی
اســتبداد کــم مــی شــود.
بررســی حرکــت هــای اجتماعــی و تحــوالت کشــورها در دهــه
هــای اخیــر ،بیانگــر ایــن اســت کــه حتــی قیــام هــا نیــز ،خصلــت
مســلحانه و خشــونت آمیزشــان در قیــاس بــا دوره هــای پیــش،
کمرنــگ شــده و بــاز هــم کمرنــگ تــر خواهــد شــد .از نظــر مــن
حرکــت  ۲۵خــرداد  ۸۸یــک قیــام بــود .امــا قیامــی کــه بــه تهــران
محــدود شــد و دامنــه آن در ابعــاد وســیع ،بــه الیــه هــای پائیــن
جامعــه کشــیده نشــد و نــاکام مانــد .در تونــس و مصــر نیــز مــردم
علیــه دیکتاتورهــای حاکــم ،قیــام کردنــد.
در ســال هــای اخیــر و پــس از انقــاب  ۵۷ایــران ،اغلــب قیــام
هــا بــا کمتریــن خشــونت رخ داده اســت .حتــی انقــاب بهمــن
 ۵۷نیــز در نــوع خــود و بــا توجــه بــه ابعــاد تــوده ای آن ،چنــدان
خشــونت بــار نبــود .در همــه ایــن خیــزش هــا خشــونت عمدتــا از
جانــب قــدرت هــای حاکــم اعمــال مــی شــده اســت.
افــزون بــر ایــن هــا ،قیــام نیــز بــا مبــارزه خشــونت آمیــز متفــاوت
اســت .نیروهــای سیاســی کــه در جبهــه مــردم علیــه اســتبداد مبــارزه
مــی کننــد بــه رغــم ایــن کــه همــواره ،همــراه و در کنــار مــردم
هســتند ،امــا مشــوق خشــونت نخواهنــد بــود .در گذشــته مبــارزه
مســلحانه و قیــام مســلحانه ،هــر دو ،اجــزای یــک اســتراتژی بودنــد.
امــروز ،هــم آن مبــارزه مســلحانه بــه ســبک و ســیاق گذشــته وجــود
نــدارد و هــم قیــام مســلحانه بــه عنــوان مکمــل مبــارزه مســلحانه،
نامحتمــل تــر شــده اســت .در جامعــه مــا عمدتــا در شــرایط جنــگ
و مداخــات بیــن المللــی و از طریــق حمایــت هــای نیروهــای
خارجــی ،امــکان حــرکات مســلحانه بــرای ســرنگونگی حکومــت،
مقــدور مــی شــود .خوشــبختانه امــروز عمــوم جریانــات سیاســی
مخالــف جنــگ و دخالــت خارجــی هســتند.
اکنــون مــدت هاســت کــه مبــارزه اپوزیســیون ترقــی خــواه،
عمــا خشــونت پرهیــز شــده اســت .خشــونت پرهیــزی در جریــان
جنبــش  ۸۸بــه شــکل بــارزی دســت و بــال حکومــت را بــرای
ســرکوب وســیع تــر مــردم بســت و بــه عنــوان یکــی از مشــخصه
هــای ایــن جنبــش جلــوه گــر شــد .خوشــبختانه عمــوم جریانــات
اپوزیســیون در جریــان ایــن حرکــت ،امــر خشــونت پرهیــزی
را نقطــه قــدرت جنبــش دانســتند و مــردم را بــه اشــکال مبــارزه
غیرخشــونت آمیــز تشــویق کردنــد .امــا گاهــی مــردم در جریــان
یــک دادخواهــی در تظاهــرات و یــا اعتصابــات ،بــه شــکل
وحشــیانه و خشــنی ســرکوب مــی شــوند.
در مــواردی نیــز ممکــن اســت در دفــاع از خــود بــه اقدامــات
متقابلــی دســت بزننــد .بــرای نمونــه بــه آتــش کشــیدن ماشــین
پلیســی کــه در تظاهــرات تاســوعا و عاشــورا مــردم را زیــر چــرخ
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هــای خــود لــه کــرده اســت ،اساســا مبــارزه خشــونت آمیــز نیســت.
ایــن اقدامــات واکنشــی اســت انســانی بــه خشــونت حکومــت .کــه اگــر
مــردم از ایــن خشــم انســانی تهــی شــوند ،شــور و زندگــی در درون
شــان مــی میــرد .نیــاز بــه تاکیــد نیســت کــه اســتقرار دموکراســی بــا
عبــور از ســد اســتبداد ،بــدون شــور و شــوق و فــداکاری مــردم دســت
نیافتنــی اســت .ســازمان دادن خشــونت بــا ایــن اقدامــات لحظــه ای و
دفاعــی ،کامــا متفــاوت اســت.
هــم چنیــن ،بایــد توجــه داشــته باشــیم شــیوه گــذار و نیروهــای
گــذار مســتقل از شــرایط جامعــه نیســتند .جامعــه ای کــه تحــت
ســیطره یــک اســتبداد ،شــخم زده شــده اســت و از نیروهــای سیاســی
و از جمعیــت هــای جامعــه مدنــی بــی بهــره اســت ،در مبــارزه بــا
اســتبداد بــه آخریــن راه حــل هــا ســوق پیــدا مــی کنــد.
بــروز مبــارزه مســلحانه از طــرف ســازمان هــای نوپــای سیاســی
در دوران تشــدید اســتبداد محمدرضــا شــاهی و جــذب شــدن جامعــه
بــه روحانیــت و پشــتیبانی حتــی ســازمان هــای ســکوالر جبهــه ملــی
و نهضــت آزادی از آیــت الــه خمینــی ،علیرغــم وجــود ســنت هــای
سیاســی و بدبینــی نســبت بــه تعصبــات روحانیــت ،نشــان دهنــده تاثیــر
شــرایط اجتماعــی و قطبــی شــدن جامعــه و اســتبداد بــوده اســت.
احتــراز از چنیــن شــرایطی ،تنهــا بــه روش اســتبداد بســتگی نــدارد.
تقویــت جنبــش هــای اجتماعــی زنــان ،جوانــان ،کارگــران ،ملیــت
هــا ،احــزاب سیاســی و همبســتگی ملــی تمامــی ایــن عناصــر ،یکــی
از راه هــای تقویــت اشــکال و شــیوه هــای مســالمت آمیــز مبــارزه
اســت .از ایــن دیــدگاه اســت کــه تاکیــد بــر تشــکیل و تحکیــم ایــن
عناصــر در ســاختار اجتماعــی و رفــع شــکاف هــا و هــرج و مــرج در
میــان اپوزیســیون دموکــرات کشــورمان ،در شــرایط کنونــی ،اهمیــت
زیــادی دارد.
و باالخــره اســتراتژی سیاســی بــر اســاس قواعــد پــی ریــزی
و طراحــی مــی شــود .مــا در اســتراتژی سیاســی خــود از مبــارزه
خشــونت پرهیــز دفــاع کــرده و تــاش مــی کنیــم بــه چنیــن مبــارزه
ای یــاری نمــوده و در ســازمان دهــی آن نقــش ایفــا کنیــم .امــا تاکیــد
و دفــاع از اشــکال مســالمت آمیــز مبــارزه در اســتراتژی سیاســی،
نبایــد بــه نادیــده گرفتــن حــاالت احتمالــی دیگــر مبــارزه ،بیانجامــد.
نیروئــی کــه حــق قیــام را نادیــده مــی گیــرد ،بایــد تکلیــف خــود را
در وضعیــت احتمالــی “قیــام” ،مشــخص نمایــد .آن چــه کــه اهمیــت
دارد ایــن اســت کــه مــا بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی در شــرایط
برآمــد جنبــش عمومــی و یــک قیــام نیــز ،ضمــن همراهــی بــا مــردم،
بــه ســهم خــود مــی کوشــیم بــا پرهیــز از خشــونت ،بــا ابتــکارات
تــوده ای ،اشــکال دیگــری از مبــارزه را ســازماندهی کنیــم تــا
اســتبداد را بــه تســلیم بکشــانیم.
نقش رفرم و انقالب درشــیوه گذار؟
بــرای گــذار بــه دموکراســی بایــد بــه رفــرم و اصالحــات تکیــه
کــرد و یــا بــه تحــول و انقــاب؟ کــدام یــک از ایــن دو ،راه گــذار
بــه دموکراســی را همــوار مــی کننــد؟ بــه ایــن پرســش توســط دو
قطــب ،دو پاســخ کامــا متفــاوت داده مــی شــود .در میــان نیروهــای
چــپ هســتند افــرادی کــه از رفــرم یــک اصــل ســاخته و آن را دگــم
و بــدون انعطــاف راهنمــای عمــل خــود بــرای اســتقرار دموکراســی
در ایــران ،قــرار مــی دهنــد .اســتقرار دموکراســی در ایــران ،بــا تغییــر
ســاختار و قانــون اساســی آن ،ممکــن مــی شــود.
در حالیکــه رفــرم در چارچــوب سیســتم و قانــون اساســی آن،
معنــا دارد و اگــر از ایــن محــدوده خــارج شــود ،رفــرم نخواهــد بــود.
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رفرمــی کــه بتوانــد قانــون اساســی و ســاختار قــدرت را متحــول کنــد،
اگــر هــم ممکــن باشــد ،تغییــری اســت بنیادیــن ،کــه در چارچــوب
تحــول و تغییــرات بنیادیــن قــرار مــی گیــرد .در مقابــل نیروهائــی
وجــود دارنــد کــه چشــم بــر رفــرم هــا بــه ســود مــردم مــی بندنــد و
از ماهیــت ســرکوب گرانــه حکومــت و اصــاح ناپذیــری اش ،فقــط
آغــوش بــه روی انقــاب مــی گشــایند.
مــن فکــر مــی کنــم نیروهــای طرفــدار تحــول و دگرگونــی هــای
بنیادیــن ،در حالــی کــه از کوچــک تریــن رفــرم هــا بــه ســود مــردم
پشــتیبانی مــی کننــد ،امــا در رفــرم هــا متوقــف نمــی شــوند .توقــف در
رفــرم هــا و بــی توجهــی بــه مانــع اصلــی اســتقرار دموکراســی ،یعنــی
جمهــوری اســامی و در مرکــز آن دســتگاه والیــت فقیــه ،مبــارزه
مــردم را بــی چشــم انــداز نمــوده و در چارچــوب اســتبداد کنونــی
گرفتــار مــی کنــد.
بایــد کوشــید ثقــل فشــار و مبــارزه مــردم را روی مانــع اصلــی
متمرکــز نمــود تــا بــرای اســتقرار دموکراســی امــکان گــذار از
اســتبداد فراهــم شــود .شــکی نیســت مبــارزه بــرای خواســته هــا در
چارچــوب همیــن سیســتم جریــان مــی یابــد .بــدون ایــن مبــارزات
امــکان عقــب نشــاندن اســتبداد خیــال بافــی محــض یــا ماجراجوئــی
کودکانــه ،خواهــد بــود.
مــردم در جریــان ایــن مبــارزات اســت کــه آزمــوده مــی شــوند
و آمادگــی مشــارکت در حــرکات عمیــق تــر را کســب مــی کننــد.
تحــول ،تغییــرات بنیــادی و انقــاب مــی بایســت توســط همیــن مــردم
انجــام پذیــرد .مبــارزه بــرای خواســته هــای کوچــک از درون همیــن
سیســتم آغــاز مــی شــود و در جریــان رشــدش دیــواره هــای اســتبداد
را فــرو خواهــد ریخــت .البتــه تحــول و انقــاب را نبایــد بــا خشــونت
و قهــر یکــی گرفــت .اگــر انقــاب را رویــدادی بــرای تغییــر ،تحــول
و دگرگونــی تعریــف کنیــم .شــکل آن مــی توانــد کامــا مســالمت
آمیــز و یــا در نتیجــه شــیوه هــای خشــن ســرکوب توســط حکومــت،
بــه قهــر کشــیده شــود .مــا خواهــان دســتیابی بــه دموکراســی بــه
شــکل مســالمت آمیــز و از طریــق انتخابــات آزاد هســتیم.
جایگاه انتخابات در شــیوه گذار؟
انتخابــات آزاد مناســب تریــن و دموکراتیــک تریــن شــکل
بــرای گــذار بــه دموکراســی اســت .امــا حکومــت تــا کنــون تــن بــه
ایــن خواســت نــداده اســت .اساســا در چارچــوب قانــون اساســی و
ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی امــکان تخقــق ایــن شــعار وجــود
نــدارد .تنهــا زمانــی امــکان تحقــق ایــن شــعار ممکــن مــی شــود کــه
در نتیجــه مبــارزات مــردم و برآمــد جنبــش نیرومنــد تــوده ای ،تعــادل
قــوا بــه ســود مــردم تغییــر کنــد.
در چنیــن شــرایطی امــکان دور زدن قانــون اساســی بــرای
انتخابــات آزاد فراهــم مــی شــود.
در رابطــه بــا “انتخابــات” در جمهــوری اســامی و شــیوه برخــورد
بــا آن ،بــر ایــن بــاورم اپوزیســیون ایــران در مجمــوع هنــوز نتوانســته
اســت “انتخابــات” در جمهــوری اســامی را بــه درســتی تحلیــل کنــد
و سیاســت ســنجیده و اثرگــذاری در قبــال آن اتخــاذ نمایــد .در ایــن
بــاره نظــرم را در مطلــب دیگــری خواهــم نوشــت.
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رامین جهانبگلو

قــرن بیســت و یکــم نقطــۀ عطفــی در تاریــخ اســت .پایــان گرفتــن
رویاروئــی میــان شــرق و غــرب امــکان اســتقرار یــک “نظــم نویــن
جهانــیِ ” مبتنــی بــر گســترش دموکراســی در سراســر جهــان و گشــوده
شــدن راهــی تــازه بــه ســوی صلــح را بــه جهانیــان نویــد مــی داد .بــا وجــود
ایــن بــه نظــر مــی رســد کــه در حــال حاضــر شــور و هیجانــی کــه ســقوط
دیــوار برلــن و پایــان جنــگ ســرد را همراهــی مــی کــرد ،بــه دوردســت
هــا گریختــه اســت .بحــران هــا و قســاوت هــا در بوســنی هــزره گویــن،
روانــدا ،دارفــور ،افغانســتان و عــراق بســیاری را بــه ایــن نتیجــه گیــری
رســانده اســت کــه نظــم نویــن جهانــی یــک بــی نظمــی یــا هــرج و مــرج
جدیــد جهانــی اســت .بــا ایــن وجــود  ،اگــر بــا اندکــی خوشــبینی بنگریــم
قیــام هــای اخیــر در خاورمیانــه نشــان مــی دهــد کــه شــهروندان ایــن
کشــورها ،بــه رغــم بــی ثباتــی منطقــه و دشــواری هــای پیــش بینــی نشــده
ای کــه از درون و بــرون منطقــه را بــه چالــش مــی خواننــد ،دموکراســی
را عزیــز مــی دارنــد .اســپینوزا( )۱زمانــی نوشــت هیــچ فعالیــت انســانی
هــر چنــد از پشــتوانۀ خــرد برخــوردار باشــد بــدون شــور و شــوق شــکوفا
نخواهــد شــد .امــا پرســش ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان شــور و
شــوق تــاش بــرای نیــل بــه دموکراســی از طریــق عــدم خشــونت را در
شــهروندانی کــه یــا بــه خاطــر برخــورداری از رفــاه یــا در اثــر خشــم ناشــی
از محرومیــت از آن بــه ورطــۀ تباهــی درغلطیــده انــد دوبــاره برانگیخــت.
از زمــان ســقوط دیــوار برلــن در ســال  ،۱۹۸۹لیبــرال دموکراســی بــر
دیگــر نظــام هــای متعــارف حکومتــی پیــروز شــده اســت ،امــا اوج گیــری
لیبــرال دموکراســی در اطــراف و اکنــاف جهــان همــواره بــا اوج گیــری
اشــتیاق و شــور مــردم بــرای دموکراســی همــراه نبــوده اســت .انســان
دموکراتیــک (مــردم ســاالر) از دیرزمانــی بــه ایــن ســو دیگــر حیوانــی بــا
شــور سیاســی نیســت .چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه امــروز دیگــر در رژیم
هــای دموکراتیــک سیاســت “بحــث در مــورد سیاســت” جائــی نــدارد.
نســل هــای جــوان تــر کــه از دوران جنــگ ســرد خاطــره ای ندارنــد ،بــه
گونــه ای روزافــزون نســبت بــه دموکراســی بــی تفــاوت مــی شــوند .از
ســوی دیگــر ،جملــۀ معــروف جــان دیویــی ( )۲مبنــی بــر ان کــه سیاســت
ســایه ایســت کــه تجــارت بــر ســر جامعــه گســترده اســت کمــاکان لیبــرال
دموکراســی هــای مــا را دنبــال کــرده و خــوره وار مــی خــورد.
ّ
بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت و تقویــت شــواهد و مدارکــی کــه دال بــر

ایــن اســت کــه اوضــاع دموکراســی چنــدان هــم رو بــه راه نیســت ،مــا بــا
ایــن پرســش رو بــه رو خواهیــم بــود کــه از دموکراســی بــه عنــوان یــک
نهــاد و یــک گفتمــان چــه چیــزی بــر جــای مانــده اســت؟ بــه رغــم ایــن
هــا ،تجربــه بــه مــا نشــان داده اســت کــه فروکاســتن دموکراســی بــه یــک
معنــا کاری دشــوار اســت چــرا کــه دموکراســی بــرای مــردم مختلــف و
در موقعیــت هــای متفــاوت معناهــای متفاوتــی دارد .از ایــن روســت کــه
نــه تنهــا “صــادر کــردن” بلکــه “گســترش یــا تســری” دموکراســی از یــک
فرهنــگ یــا جامعــه بــه فرهنــگ یــا جامعــه ای دیگــر بــا ناکامــی رو بــه رو
مــی شــود .دلیــل ایــن امــر نیــز ســاده اســت :ارتقــاء یــا پیشــبرد دموکراســی
در نبــود یــک فرهنــگ دموکراتیــک کارآمــد و تأثیرگــذار نبــوده و
برگــزاری انتخابــات تنهــا نقطــۀ شــروع زندگــی دموکراتیــک یــک ملــت
اســت .در حقیقــت ،آزمــون واقعــی دموکراســی صرفـاً بــه تفویــض قدرت
بــه یــک اکثریــت پیــروز و اعطــای بیشــترین آزادی بــه پرشــمارترین افــراد
جامعــه محــدود نمــی شــود ،بلکــه پیشــبرد واقعــی دموکراســی بــه معنــای
آفرینــش رویکــرد و نگرشــی نــو بــه مشــکل قــدرت و خشــونت اســت.
اگــر مســأله ایــن اســت ،پــس حکومــت دموکراتیک نــه اِعمــال قدرت
بــر جامعــه کــه اِعمــال قــدرت در درون آن اســت .بــه عبــارت دیگــر اگــر
دموکراســی بــه معنــای “خــود -فرمانروائــی” و “خــود -مهــاری” جامعــه
باشــد ،قــدرت منــد کــردن جامعــۀ مدنــی و توانائــی جمعــی بــرای حکــم
رانــدن بــه شــیوۀ دموکراتیــک اجــزاء ضــروری حکومــت دموکراتیــک
هســتند .در جائــی کــه دموکراســی بــه کار گرفتــه مــی شــود ،قواعــد
بــازی سیاســی را فقــدان یــا نبــود خشــونت و مجموعــه ای از تضمیــن هــای
نهادینــه شــده علیــه منطــق دولــت تعریــف مــی کننــد .بــا وجــود ایــن هرچه
مــا بیشــتر بــه ایــن امــر مــی اندیشــیم ،ایــن تعریــف ناکامــل تــر بــه نظــر
مــی رســد و از قــدرت اقنــاع کمتــری برخــوردار اســت .اگــر دموکراســی
چیــزی بیشــتر از یــک رشــته تضمیــن هــای نهادینــه شــده نبــود ،شــهروندان
امــروز در مــورد سیاســت چگونــه مــی اندیشــیدند و بــه چــه طریقــی بــرای
ظهــور چشــم اندازهــای زندگــی دموکراتیــک مبــارزه مــی کردنــد؟ پیــش
از پاســخ بــه ایــن پرســش ،بایــد بــه مســألۀ فســاد دموکراســی هــا بــه عنــوان
آفــت دموکراتیــک اشــاره کنیــم .مشــکلی بنــام “آفــت دموکراتیــک”
وجــود دارد چــرا کــه بــا مشــکلی ویــژه بــه نــام “مشــروعیت خشــونت در
بطــن دموکراســی” هــا رو بــه رو هســتیم.
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پذیرفتــن ایــن امــر کــه خشــونت بــرای دموکراســی مشــکل آفریــن
اســت بــه معنــای تأییــد جایــگاه یــا خاســتگاه ” هومــو دموکراتیکــوس”
و فراهــم کــردن امــکان تنّــزل دموکراســی بــه خشــونت اســت .از ایــن
رو هــر گونــه کوششــی بــرای گذشــتن از مــرز خشــونت دموکراتیــک
مســتلزم شــناخت موقعیــت متناقــض نمــا (پارادوگســیکال)ی خــود
دموکراســی اســت .دموکراســی رونــد مهــار کــردن خشــونت اســت
امــا دولــت هــای دموکراتیــک خــود تولیــد کننــدۀ خشــونتند .یــک
جامعــۀ دموکراتیــک هــر چــه بیشــتر بــه تولیــد ابــزار خشــونت بپــردازد
از میــزان مقاومــت آن در مقابــل آفــت دموکراتیــک کاســته خواهــد
شــد.
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه سیاســت عــدم خشــونت در
پاســداری و تأمیــن امنیــت دموکراســی بــه مراتــب از بــازار آزاد از
ارزش بیشــتری برخــوردار اســت .ایــن مســأله کــه مــا بــرای تأمیــن
ضروریــات زندگــی و راحــت زیســتن در یــک جامعــۀ دموکراتیــک
تــا چــه انــدازه ثــروت تولیــد مــی کنیــم حائــز اهمیــت شــایان توجهــی
نیســت چــرا کــه بــه خوبــی مــی دانیــم کــه بــرای برخــوردار کــردن
زندگــی مشــترکمان بــه چیــزی بیــش از ثــروت مــادی نیازمندیــم.
بیائیــم ایــن پرســش را از خــود بپرســیم کــه چــرا همــۀ مــا بــه گونــه ای
زندگــی مــی کنیــم کــه گوئــی دموکراســی بــرای مــا مهــم و شایســتۀ
تــاش هــای مــا بــرای نیــل بــه آن اســت؟ شــاید پاســخ ایــن پرســش
ایــن باشــد کــه زندگــی چیــزی بیــش از ارضــای آمــال و آرزوهــا
نیســت .در ایــن جــا یــک افــق اخالقــی مســئولیت مطــرح اســت کــه
دموکراســی بــدون آن معنائــی نخواهــد داشــت .وســاو هــاول ( )۳ایــن
نکتــه را بــه مــا گوشــزد مــی کنــد کــه “دموکراســی نظامــی مبتنــی بــر
اعتمــاد بــه احســاس مســئولیت بشــری اســت ،احســاس مســئولیتی کــه
بایــد آن را در افــراد بیــدار وتربیــت کــرد ”.ایــن احســاس مســئولیت
کلیــد هویــت مــا در مقــام یــک موجــود دموکراتیــک اســت چــرا
کــه ایــن احســاس ناشــی از واکنشــی اســت بــه امرغیــر قابــل تحمــل
کــه بــه نــام و تحــت لــوای منزلــت و شــکنندگی مشــترک تمامــی
افــراد جامعــه نشــان داده مــی شــود .ایــن واکنــش کوششــی اخالقــی
اســت کــه پیچیدگــی ،خودانگیختگــی و خودزائــی و در عیــن حــال
ناهمگنــی و عــدم تجانــس دموکراســی را افشــا مــی کنــد .ایــن
بحــث کــه چگونــه مــی تــوان بــه درســتی و بــه حــق بــه شــهروندانی
دموکراتیــک احتــرام گذاشــت و بــرای شــان ارزش قائــل شــد ،در
حــال حاضــر بــر “پــس زمینــه” ای از اقدامــات غیــر قابــل تحمــل و
قســاوت هائــی صــورت مــی گیــرد کــه از اغــاز هــزارۀ جدیــد (هــزارۀ
ســوم) تــا کنــون ادامــه دارد.
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه دموکراســی هیچــگاه در مقــام
یــک ارزش فلســفی و یــک واقعیــت سیاســی رضایــت خاطــر کامــل
مــا را فراهــم نخواهــد کــرد چــرا کــه چنیــن رضایــت خاطــری بــه
معنــای فرامــوش کــردن ذات یــا عصــارۀ دموکراســی بــه معنــای
کوشــش هــر روزۀ مســئولیت مدنــی و مبــارزۀ بــی گسســت علیــه
امــور غیــر قابــل تحمــل اســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه هــرگاه
دموکراســی بــه یــک نظــام ارزشــی مصرفــی تبدیــل شــود و مولّــد
هیــچ احســاس مســئولیتی ســوای آرمــان هــای سیاســی ِصــرف نباشــد
ســرانجامی جــز میانمایگــی و پیــش پــا افتادگــی نخواهــد داشــت.
دموکراســی بــه تنهائــی هیچــگاه کفایــت کننــده نخواهــد بــود.
دموکراســی را بــا برگــزاری انتخابــات و (تدویــن) یــک قانــون اساســی
نمــی تــوان برقــرار کــرد .بــه چیــزی بیــش از ایــن نیــاز اســت و آن
تأکیــد بــر دموکراســی بــه عنــوان رونــد از قــوه بــه فعــل درآوردن
ِ
داوری (قضــاوت) مبتنــی بــر اخــاق اســت.
اندیشــیدن (تفکــر) و
بــه دیگــر ســخن ،اگــر هــدف مــا ارائــۀ یــک تجربــۀ ســقراطی
سیاســت بــه عنــوان خــود -آزمائــی و تبــادل (اندیشــه) از طریــق
گفتگــو نباشــد ،هیچــگاه نخواهیــم توانســت دموکراســی را برســاخته

56

دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

و ســر پــا نگــه داریــم.
از همــۀ ایــن هــا گذشــته ،دموکراســی را انســان هــا مــی ســازند و
سرنوشــت آن بــه وضعیــت و موقعیــت انســانی وابســته اســت .بدیــن
ترتیــب ،خطــی کــه اقــدام دموکراتیــک را از شّــر یــا آفــت سیاســی
جــدا مــی کنــد از انتخــاب اخالقــی هــر شــهروند دموکراتیــک مــی
گذرد.همــان گونــه کــه هانــا آرنــت ( )۴مــی گویــد “حقیقــت غــم
انگیــز ایــن اســت کــه شــرارت و بــدی در اکثــر اوقــات از کســانی
ســر مــی زنــد کــه هیچــگاه نمــی تواننــد در مــورد خــوب یــا بــد بــودن
خــود تصمیــم گیرنــد”.
دموکراســی همــواره بــه نــام صلــح محــدود یــا نابــود شــده اســت.
بــه گفتــۀ تاســیتوس ( )۵کــه ســخنانش در آســتانۀ جنگــی بــا لژیــون
رم در بلنــدی هــای اســکاتلند بــه وســیلۀ یکــی از ســرداران ســلتی
نقــل شــده اســت ” بیابانــی برهــوت مــی ســازند و نامــش را صلــح
مــی گذارنــد” .ایــن ســخنان بــه مــا یــادآور مــی شــود کــه صلحــی
کــه هدیــۀ جنــگ ســاالران باشــد صلــح گورســتانی اســت .بــه دیگــر
ســخن ،صلــح پدیــده ای اســت حاصــل تــاش مشــترک انســان هــا
و نــه چیــزی اســت کــه بــه خاطــرش جنگیــده باشــند .بــا آمــاده
شــدن بــرای جنــگ ،بــه هیــچ وجــه راهــی بــرای رســیدن بــه صلــح
نمــی مانــد .تمــام کاری کــه اهــل سیاســت مــی تواننــد بکننــد دور
نگــه داشــتن مــا از جنــگ اســت .امــا تقویــت و تحکیــم نهادهــای
دموکراتیــک مســتلزم یــک صلــح پایــدار و دیــر پاســت .همانگونــه
کــه مارتیــن لوتــر کینــگ ( )۶مــی گفــت“ :صلــح واقعــی صرفـاً غیــاب
تنــش نیســت ،صلــح واقعــی حضــور عدالــت اســت ”.بــاور بــه ایــن کــه
پایــان یــک خودکامگــی یــا اســتبداد منجــر بــه برقــراری دموکراســی
خواهــد شــد بــاوری نادرســت و حتّــی خطرنــاک اســت .فرهنــگ
سیاســی دمکراســی در یــک زمــان معیــن بــه مراتــب بیــش از خصلــت
یــا سرشــت مســالمت آمیــزش تعریــف مــی شــود .گــذار میــان ُبــر بــه
دموکراســی بــا یــک فرهنــگ دموکراتیــک ضعیــف در عیــن حــال
تهدیــد و خطــری بــرای صلــح و ثبــات بیــن المللــی اســت .از ایــن رو،
مــا بایــد از تکــرار اشــتباهات گذشــته بــه نــام رونــد دموکراتیزاســیون
کــه بــه اســتراتژی “صــدور دموکراســی” بــه ویــژه بــا اســتفاده از زور
نیــز بــاور داشــت بپرهیزیــمِ .صــرف ایــن کــه برخــی از کشــورها خــود
را “دموکراتیــک” و “صلــح دوســت” تلقــی مــی کننــد ،بــه آن هــا
ایــن حــق را نمــی دهــد کــه بــه شــیوه ای غیــر دموکراتیــک عمــل
کــرده و صلــح و دموکراســی را از راه جنــگ تحمیــل کننــد .ایــن
بــدان معناســت کــه ارتقــاء یــا پیشــبرد دموکراســی در نبــود یــک
فرهنــگ دموکراتیــک ،کارآمــد و تأثیرگــذار نبــوده و برگــزاری
انتخابــات تنهــا نقطــۀ شــروع زندگــی دموکراتیــک یــک ملــت اســت.
در حقیقــت ،آزمــون واقعــی دموکراســی صرفــاً بــه تفویــض قــدرت
بــه یــک اکثریــت پیــروز ،اعطــای بیشــترین آزادی بــه پرشــمارترین
افــراد جامعــه محــدود نمــی شــود بلکــه پیشــبرد واقعــی دموکراســی بــه
معنــای آفرینــش رویکــرد و نگرشــی نــو بــه مشــکل قــدرت و خشــونت
اســت .همانگونــه کــه کلــود لوفــور ( )۷در کتــاب خــود “ابــداع
دموکراتیــک” نشــان داده اســت دموکراســی منشــاء نــوع جدیــدی
از نهــاد امــر اجتماعــی اســت کــه در آن قــدرت بــه یــک “فضــای
خالــی” تبدیــل شــده و ادعاهــای دیریــن پایــه گــذاری و مشــروعیت
بخشــی بــه آن از ســوی خــدا از طریــق ادیــان از درجــۀ اعتبــار ســاقط
مــی شــود .بــه بــاور لوفــور دموکراســی عبــارت از رژیــم نمادیــن
خاصــی اســت کــه از طریــق تلقــی قــدرت بــه عنــوان یــک خــاء کــه
نمیتــوان در آن تصرفــی کــرد یــک جامعــۀ دموکراتیــک را از دیــدن
خویــش بــه عنــوان واحــدی انــدام وار (ارگانیــک) منــع مــی کنــد .از
ایــن رو ،نقــش انتخاباتــی اکثریــت بــا توجــه بــه جنبــۀ اثباتــی نهادیــن
خــاء قــدرت نقشــی ثانــوی اســت .دموکراســی در عیــن حــال نظمــی
سیاســی اســت کــه بــه رغــم داشــتن ریشــه هــای دینــی و نمایندگــی

شــدنش از ســوی کســانی کــه خــود را دینــدار مــی داننــد ،تســلیم امــر
دینــی نمــی شــود .ایــن حقیقــت کــه فکــر و اندیشــۀ دموکراتیــک در
جریــان تاریــخ شــکل گیــری خــود بــا نهادهــای دینــی در مناقشــه و
رویاروئــی بــوده اســت نافــی ایــن حقیقــت نیســت کــه دموکراســی
بــه گونــه ای درخورتوجــه و گســترده وام دار تجربــۀ معنــوی بشــری
اســت .بســیاری از متفکــران دینــی بــا سرشــت خودســرانۀ قــدرت
سیاســی جنگیــده و از اصــول دموکراســی دفــاع کــرده انــد .از میــان
ایــن چهــره هــا از جملــه مــی تــوان بــه مهاتمــا گانــدی ،رهبــر مبــارزات
ضــد اســتعماری و اســتقالل طلبانــۀ هنــد ،یــاد کــرد کــه بــه عنــوان
یــک مدافــع دموکراســی جائــی ویــژه را در دل و ذهــن مــرد ِم سراســر
جهــان از آن خویــش کــرده اســت .مهاتمــا گانــدی “دموکراســی
منضبــط ،روشــنگر و تهــی از خرافــه را بهتریــن چیــز در جهــان” مــی
دانســت .منظــور گانــدی ایــن بــود کــه حکومــت دموکراتیــک نــه
بــه معنــای اعمــال قــدرت بــر جامعــه بــل بــه معنــای اعمــال قــدرت
در درون آن اســت .بــه عبــارت دیگــر اگــر دموکراســی بــه معنــای
“خــود -فرمانروائــی” و “خــود -مهــاری” جامعــه باشــد ،قــدرت منــد
کــردن جامعــۀ مدنــی و توانائــی جمعــی بــرای حکــم رانــدن بــه شــیوۀ
دموکراتیــک اجــزاء ضــروری حکومــت دموکراتیــک هســتند.
بدیــن ترتیــب دموکراســی و عــدم خشــونت را نمــی تــوان از هــم
جــدا کــرد .در جائــی کــه دموکراســی بــه کار گرفتــه مــی شــود،
قواعــد بــازی سیاســی را فقــدان یــا نبــود خشــونت و مجموعــه ای از
تضمیــن هــای نهادینــه شــده علیــه منطــق دولــت تعریــف مــی کننــد .بــا
وجــود ایــن هرچــه مــا بیشــتر بــه ایــن امــر مــی اندیشــیم ،ایــن تعریــف
ناکامــل تــر بــه نظــر مــی رســد و از قــدرت اقنــاع کمتــری برخــوردار
اســت .اگــر دموکراســی چیــزی بیشــتر از یــک رشــته تضمیــن هــای
نهادینــه شــده نبــود ،شــهروندان امــروز در مــورد سیاســت چگونــه
مــی اندیشــیدند و بــه چــه طریقــی بــرای ظهــور چشــم اندازهــای
اقــدام دموکراتیــک مبــارزه مــی کردنــد؟ حــال چگونــه مــی توانیــم
دو اعتقــاد یــا بــاور توأمــان را بــا هــم آشــتی دهیــم کــه بــر اســاس
یکــی از آن دو هیــچ دموکراســی ای بــدون محــدود کــردن قــدرت
متمرکــز در دولــت وجــود نخواهــد داشــت و بــر مبنــای دومــی هیــچ
دموکراســی ای بــدون پــی گیــری عــدم خشــونت بــه منصــۀ ظهــور
نخواهــد رســید؟ پاســخ بــه ایــن دو پرســش را بایــد در تعریــف عــدم
خشــونت بــه عنــوان “مســئولیت مشــترک” در کلیــۀ حــوزه هــای
زندگــی از جملــه اقتصــاد و سیاســت جســت.
نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه سیاســت نیــروی محرکــۀ تاریــخ
اســت چــرا کــه تاریــخ از خــال سیاســت ســاخته مــی شــود .انســان
نمــی توانــد بــدون تــرک انســانیتش بــه عنــوان یــک حیــوان سیاســی از
سیاســت بگریــزد .امــا سیاســت تنهــا بــه دســت آوردن و حفــظ قــدرت
نیست.سیاســت همــان گونــه کــه بســیاری از فیلســوفان یونــان قدیــم
تجســد و شــکل گیــری امــر اخالقــی در یــک جامعــۀ
بــاور داشــتند ّ
تاریخــی اســت .از ایــن رو تمامــی سیاســت بــه خــودی خــود فاســد
نیســت و همــۀ سیاســتمداران نیــز شــرور نیســتند .امــا امــر سیاســی کــه
همــراه بــا خشــونت بــر پــا شــود بــرای حفــظ وجــود خویــش الزام ـاً
نیــاز بــه توســل بــه خشــونت دارد .ایــن بدیــن معناســت کــه میــان
واقعیــت خشــونت و نهــاد و سرشــت امــر سیاســی بــه عنــوان هنــر
حکومــت کــردن تضــادی وجــود دارد .پــل ریکــور ( )۸در مقالــه ای
کــه در ســال  ،۱۹۵۷یــک ســال پــس از اشــغال مجارســتان وســرکوب
قیــام مــردم آن منتشــر شــد از جملــه نوشــت“ :شــاید بتــوان گفــت کــه
شــگفت انگیــز ایــن اســت کــه قــدرت تاریــخ نــدارد ،تاریــخ قــدرت
خــود را تکــرار مــی کنــد ،هیــچ پیشــرفتی نــدارد :تعجــب آورایــن
اســت کــه شــگفتی سیاســی واقعــی وجــود نــدارد ”.مشــکل شّــر
سیاســی” وجــود دارد چــرا کــه مشــکلی خــاص بــه نــام مشــروعیت
خشــونت در قلــب سیاســت وجــود دارد .پذیرفتــن ایــن امــر کــه

خشــونت بــرای دموکراســی مشــکل آفریــن اســت بــه معنــای تأییــد
سرشــت و طبیعــت انســان بــه عنــوان یــک حیــوان سیاســی و فراهــم
کــردن امــکان تن ّــزل دموکراســی بــه خشــونت اســت .در نتیجــه
بایــد خشــونت را بــه عنــوان نوعــی سیاســت فاســد نگریســت .از ایــن
رو هــر گونــه کوششــی بــرای گذشــتن از مــرز خشــونت مســتلزم
شــناخت موقعیــت متناقــض نمــای (پارادوکســیکال) سیاســت اســت.
از ایــن روســت کــه پــل ریکــور بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه ” اگــر
قصــد مــا تغییــر دادن اوضــاع اســت بایــد بــر قــدرت دولــت تأثیــر
بگذاریــم( ”.همــان جــا)
از ایــن رو مــا نمــی توانیــم از عــدم خشــونت بــه عنــوان اقــدام
غیــر سیاســی یــاد کنیــم یــا آن را صرف ـاً محکــوم دانســتن یــک نــوع
خشــونت مثــ ً
ا خشــونت بــه عنــوان مجــازات یــا خشــونت تنبیهــی
بدانیــم.
مــا نیازمنــد آنیــم کــه عــدم خشــونت را بــه گونــه ای تمــام عیــار
بــه عنــوان رویکــردی بــه قــدرت ،سیاســت و دموکراســی بپذیریــم.
گانــدی و مارتیــن لوتــر کینــگ و در دورانــی نزدیــک تــر وســاو
هــاول و نلســون مانــدال ثابــت کــرده انــد کــه سیاســت ورزی یــا
فعالیــت سیاســی بــه عنــوان عملــی اخالقــی امــری ممکــن اســت و
عــدم خشــونت نــه تنهــا یــک تجربــۀ سیاســی بــل در عیــن حــال یــک
تجربــۀ اخالقــی ســت کــه مســئولیت مــا در قبــال زیســت دموکراتیــک
را پــر ثمــر تــر مــی کنــد.
عــدم خشــونت ،بــه معنــای دقیــق کلمــه ،یکــی از راه هائــی
اســت کــه از طریــق آن طبیعــت انســانی مــا در مقــام یــک حیــوان
اجتماعــی را نشــان مــی دهــد .در عصــری کــه ارتباطــات جمعــی بــر
کلیــۀ جنبــه هــای زندگــی انســان چیــره شــده اســت ،عــدم خشــونت
مــردم را از ایــن فرصــت برخــوردار مــی کنــد کــه چــون دوران
باســتان دموکراســی در آتــن رو در رو بــا هــم تمــاس داشــته باشــند.
برخــوردار کــردن سیاســت از معنویــت از طریــق سیاســت هــای عــدم
خشــونت مســتلزم آن اســت کــه افــراد و آحــاد جامعــۀ جهانــی مســائل
و مشــکالت شــان را در داد وســتد باهــم حــل کــرده و در صلــح و
نظــم بــرای بحــران هــا و مناقشــه هــا راه حــل بیابنــد .از ایــن راه اســت
کــه عــدم خشــونت زندگــی جمعــی و مشــترک را از امــواج هیجانــی
و مطالبــات و فراخــوان هــای ایدئولــوژی هــای مختلــف حفــظ مــی
کنــد .یــک جامعــۀ دموکراتیــک هــر چــه بیشــتر بــه تولیــد ابــزار
خشــونت بپــردازد از میــزان مقاومــت آن در مقابــل طوفــان هــای
سیاســی مختلــف کاســته خواهــد شــد .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت
کــه سیاســت عــدم خشــونت در پاســداری و تأمیــن امنیــت دموکراســی
بــه مراتــب از بــازار آزاد از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .ایــن
مســأله کــه مــا بــرای تأمیــن ضروریــات زندگــی و راحــت زیســتن در
یــک جامعــۀ دموکراتیــک تــا چــه انــدازه ثــروت تولیــد مــی کنیــم
حائــز اهمیــت شــایان توجهــی نیســت چــرا کــه بــه خوبــی مــی دانیــم
کــه بــرای برخــوردار کــردن زندگــی مشــترکمان بــه چیــزی بیــش از
ثــروت مــادی نیازمندیــم .بیائیــم ایــن پرســش را از خــود بپرســیم کــه
چــرا همــۀ مــا بــه گونــه ای زندگــی مــی کنیــم کــه گوئــی دموکراســی
بــرای مــا مهــم و شایســتۀ تــاش هــای مــا بــرای نیــل بــه آن اســت؟
شــاید پاســخ ایــن پرســش ایــن باشــد کــه زندگــی چیــزی بیــش از
ارضــای آمــال و آرزوهــا نیســت .در ایــن جــا یــک افــق اخالقــی
مســئولیت مطــرح اســت کــه دموکراســی بــدون آن معنائــی نخواهــد
داشــت .ایــن افــق مســئولیت در تجربیــات جتماعــی روزمــرۀ مــا ریشــه
دارد امــا چــون دیگــر بخــش هــای جهــان مــادی مــا از قوانیــن طبیعــت
دنبالــه روی نمــی کنــد“ .مســئولیت” کلیــد هویــت مــا در مقــام یــک
موجــود اخالقــی اســت .مســئولیت واکنشــی اســت بــه امرغیــر قابــل
تحمــل کــه بــه نــام و تحــت لــوای منزلــت و شــکنندگی مشــترک
نشــان داده مــی شــود .ایــن چیــزی اســت کــه امانوئــل لوینــاس (،)۹
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فیلســوف یهــودی زیــر عنــوان “انســانیت انســان دیگــر” بــه دفــاع و
پشــتیبانی از آن پرداختــه اســت .رو بــه رو شــدن بــا دیگــری از دیــدگاه
لوینــاس منشــوری اســت کــه از خــال آن مــی تــوان مســألۀ مســئولیت
را دریافــت .از ایــن رو ،پاســخگو بــودن در مقابــل دیگــری آشــکار
کننــدۀ چیــزی اســت کــه از قلمــرو امــر سیاســی فراتــر مــی رود .ادعــا
و حــق “دیگــری” یــا “شــخص دیگــر” گشایشــی بــه قلمــرو “ارزش”
بــه نحــوی گســترده تــر از نیــات و مقاصــد میــان -انســانی و درون-
انســانی اســت.
مــی توانیــم بگوئیــم کــه عــدم خشــونت شــکلی از اومانیســم یــا
انســان گرائــی اســت کــه شــأن و منزلــت انســان را در یــک قلمــرو
گســترده تــر زندگــی بــر روی ســیارۀ خاکــی مــا حفــظ مــی کند.عــدم
خشــونت چیــزی بیــش از یــک بینــش یــا شــیوۀ برخــورد بــوده و آخرین
دیــدگاه اخالقــی در زندگــی اســت .عــدم خشــونت بــه نحــوی واقــع
گرایانــه بــا حقــارت هــا ،پیــش پــا افتادگــی هــا و خشــونت موجــودات
بشــری رو بــه رو مــی شــود امــا ایــن پدیــده هــا را اجتنــاب ناپذیــر تلقــی
نمــی کنــد .اگــر انتخــاب اخالقــی از کوچــک تریــن بختــی بــرای ایفای
نقـ ِ
ـش حــد وســطی میــان شــک و یقیــن برخــوردار باشــد ،تنهــا یــک
راه بــرای تــاش و مبــارزه در راه مســئولیت و مدنیــت وجــود دارد و
آن اقــدام خشــونت -پرهیــز اســت .تنهــا از راه پرداختــن و دلنگــران
دیگــران بــودن و فقــط بــه فکــر خویــش نبــودن اســت کــه مــی توانیــم
در ایــن دنیــا برخــورداراز صلــح و دوســتی در کنــار هــم باشــیم .عــدم
خشــونت کوششــی اخالقــی اســت کــه پیچیدگــی ،خودانگیختگــی و
خودزائــی و در عیــن حــال ناهمگنــی و عــدم تجانــس زندگــی را افشــا
مــی کنــد.
از ایــن رو ،عــدم خشــونت بــه عنــوان یــک تعهــد ،بیــش از یــک
اعتقــاد ،در تجربیــات روزمــره بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه اخالقیــت
(اصــل اخالقــی) یــک امــکان انســانی اســت و همــان گونــه کــه هایدگــر
( )۱۰مــی گویــد“ :امــر ممکــن از امــر واقعــی یــا موجــود برتــر و باالتــر
اســت ”.مــن بــر ایــن بــاورم کــه عــدم خشــونت در وضعیــت کنونــی
مــا شــکل خاصــی بــه خــود مــی گیــرد وهــدف اخالقــی آن کمــک
بــه موجــودات انســانی بــه عنــوان کنشــگر اجتماعــی در اندیشــیدن
بــه زندگــی و هدایــت تــوأم بــا مســئولیت آن اســت .ایــن بحــث کــه
چگونــه مــی تــوان بــه درســتی و بــه حــق بــه موجــودات انســانی احتــرام
گذاشــت و بــرای شــان ارزش قائــل شــد ،در حــال حاضــر بــر “پــس
زمینــه” ای از اقدامــات غیــر قابــل تحمــل و قســاوت هائــی صــورت
مــی گیــرد کــه از اغــاز هــزارۀ جدیــد (هــزارۀ ســوم) تــا کنــون ادامــه
دارد .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه دموکراســی هیچــگاه در مقــام
یــک ارزش فلســفی و یــک واقعیــت سیاســی رضایــت خاطــر کامــل مــا
را فراهــم نخواهــد کــرد چــرا کــه چنیــن رضایــت خاطــری بــه معنــای
فرامــوش کــردن ذات یــا عصــارۀ دموکراســی بــه معنــای کوشــش
هــر روزۀ مســئولیت مدنــی و مبــارزۀ بــی گسســت علیــه امــور غیــر
قابــل تحمــل اســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه هــرگاه دموکراســی
بــه یــک نظــام ارزشــی مصرفــی تبدیــل شــود و مولّــد هیــچ احســاس
مســئولیتی ســوای آرمــان هــای سیاســی ِصــرف نباشــد ســرانجامی جــز
میانمایگــی و پیــش پــا افتادگــی نخواهــد داشــت.
میــان تجزیــه و تحلیــل و بــه کارگیــری عــدم خشــونت از ســوی
گانــدی بــا پافشــاری او بــر مســئولیت فــردی و اعتقــادش بــه ایــن کــه
دموکراســی نــه هدیــه ای از ســوی یــک دولــت بــل حاصــل مســئولیت
پذیــری تــک تــک افــراد در مقابــل خویــش و جامعــه اســت ،یــک
وابســتگی دو ســویه برقــرار اســت .از نظــر گانــدی تحمــل بــی
عدالتــی عملــی نامســئوالنه بــوده و از ایــن رو انســان هــا چنــان چــه
خواســتار حکومــت بــر خویــش هســتند نبایــد اســتقالل و خودمختــاری
خویــش را از دســت دهنــد .گانــدی ضمــن نگرانــی عمیــق از تأثیــرات
دموکراســی بــر قضــاوت و داوری مبتنــی بــر اســتقالل افــراد ،بــر ایــن
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بــاور بــود کــه بــا انحطــاط یــا فروکــش کــردن ت ّعهــد بــه اخــاق و
زمانــی کــه مــردم اخالق ـاً بــه خــود اطمینــان نداشــته باشــند بــرای پــر
کــردن خــاء سیاســی بــه اصــول اکثریــت ســاالر روی مــی آورنــد .از
همیــن رو ،گانــدی از دیــدگاه جــان الک مبنــی بــر ایــن کــه مــردم
منتظــر بماننــد تــا اکثریــت تصمیــم بگیــرد فاصلــه مــی گرفــت .بــرای او
تعهــد اخالقــی فــرد در یــک دمکراســی نمــی بایســت در هیــچ لحظــه
ای بــه حــال تعلیــق درآیــد .هــر چنــد کــه گانــدی قــول مــی دهــد
کــه قــدرت را برهنــه کــرده و پاســخگو ســازد ،خــود مــی دانــد کــه
قــدرت پدیــده ای در مــورد خشــونت یــا بــه دیگــر ســخن توانمنــد یــا
ناتــوان کــردن خشــونت اســت .گانــدی بــا در نظــر داشــتن ایــن امــر،
تمایــز قائــل شــدن لیبــرال هــا میــان جامعــۀ مدنــی و دولــت را انــکار
مــی کنــد .بــه بــاور گانــدی ،جامعــۀ مدنــی قــادر اســت دموکراســی
داخلــی نیرومندتــری را آفریــده و بــه پیــش بــرد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه بــرای او “روح دموکراســی را نمــی تــوان از بیــرون تحمیــل کــرد.
ایــن روح بایــد از درون ســر بــرآورد” .دیــدگاه گانــدی نســبت بــه
دموکراســی همــراه بــا رگــه هائــی از اخــاق بــاوری یــا اخالقیــت
مدنــی اســت کــه در آن مســئولیت بــر آزادی مطلــق برتــری داشــته
و متضمــن ایــن اندیشــه اســت کــه جامعــۀ مدنــی ارائــه کننــدۀ شــکلی
واحــد از “کار بســت” (پراکتیــس) دموکراتیــک نیســت .بــر اســاس
موازیــن گانــدی ،جامعــۀ مدنــی ابــزاری بــرای بــه کارگیــری تــوأم بــا
عــدم خشــونت یــا خشــونت پرهیــز مشــارکت در قــدرت میــان مــردم
اســت .از ایــن رو ،جامعــۀ مدنــی بدیلــی بــرای سیاســت مــردم -محــور
اســت کــه بــه حفــظ و تقویــت رونــد دموکراســی ســازی در پــس
زمینــۀ اجتماعــی آن در دراز مــدت کمــک مــی کنــد.
بدیهــی اســت کــه از نظــر گانــدی جامعــۀ مدنــی بیــش از آن
کــه مطیــع محــض یــک حــوزۀ قضائــی باشــد فضائــی شــفاف بــرای
مشــارکت مبتنــی بــر جــذب همــگان و شــبکه ای اســت کــه در آن
فعالیــت هــای خشــونت پرهیــز تولیــد و بازتولیــد مــی شــوند .بــه دیگــر
ســخن ،آن چــه کــه بــرای گانــدی و ســن ّت خشــونت پرهیــ ِز تفکــر
دموکراتیــک از اهمیــت برخــوردار اســت نــه خــو ِد عمــل مشــارکت
بــل زمینــه و شــرایط رخ دادن ایــن مشــارکت اســت .ایجــاد نهــاد هــای
دموکراتیــک خــوب یــک کار و تربیــت شــهروندانی کــه بــه شــیوه ای
دموکراتیــک فکــر و عمــل کننــد کاری کامــ ً
ا دیگــر اســت .از ایــن
رو یــک نگــرش خشــونت پرهیــز از دموکراســی پیشــاپیش مســتلزم
آن اســت کــه فــرد بــه خــودی خــود از توانائــی منضبــط بــودن،
خویشــتندار بــودن و کار را بــه ســرانجام رســاندن ومــأالً یــک احســاس
مســئولیت متقابــل برخــوردار باشــد .بــدون ایــن فضیلــت هــا ،یــک
جامعــۀ دموکراتیــک را نمــی تــوان ســ ِر پــا نگــه داشــت .بــدون ایــن
هــا ،جامعــه همــواره در معــرض ســوء اســتفاده بــوده و بــه شــهروندان
آن اســیب وارد مــی شــود .بــه بــاور گانــدی ،دموکراســی خشــونت
پرهیــز یــا تــوأم بــا عــدم خشــونت نــه تنهــا بایــد یــک خــرد جمعــی
بیافرینــد بلکــه گفتگــو و داد و ســتد میــان شــهروندان را نیــز تشــویق
کنــد واجــازه ندهــد کــه رهبــران سیاســی نقشــی ســلطه جویانــه داشــته
و بــه صاحــب اختیــار دیگــران بــدل شــوند .او بــر ایــن بــاور بــود کــه
وجــود یــک جامعــۀ واقعــاً دموکراتیــک و بــدون خشــونت مســتلزم
وجــود شــهروندانی اســت کــه کنشــگرانی اخالقــی بــوده و ضمــن ادارۀ
امــور خویــش اجــازه ندهنــد کــه بــه بازیچــه هــای ناامیــد مؤسســات و
نهادهــای بیگانــه و بــی روح (ایمپرســونال) تبدیــل شــوند.
بدیــن ترتیــب از منظــر دموکراســی خشــونت پرهیــز ،جامعـ ِۀ سیاســی
بــه شــیوۀ “دایــره هــای متداخــل ” ســازمان داده مــی شــود .جامعــه یــا
حکومتــی (پالیتــی) کــه بــه ایــن شــیوه ســاخته مــی شــود نــه مجموعــه
ای از کنشــگران منفعــل بــل یــک “جامعــۀ جامعــه هــا” حواهــد بــود.
اســتدالل گانــدی یــادآور نظــر ارســطو ســت کــه بــر ایــن بــاور بــود کــه
زیســتن در جامعــه بایــد در آن واحــد در بــر دارنــدۀ یــک “مبــارزه”

و یــک “فرصــت” بــرای انســان باشــد .سیاســت بایــد شــهروندان را
بــه ایــن مبــارزه بــرای پیشــرفت اخالقــی جامعــه فراخوانــد .جالــب
توجــه ایــن اســت کــه ایــن مبــارزه مبــارزه ای اســت کــه همــۀ
متفکــران نظریــۀ عــدم خشــونت در قــرن بیســتم از آن خــود ســاخته
انــد .بــه عنــوان مثــال ،مارتیــن لوتــر کینــگ بــه گونــه ای پیگیــر
ایــن نکتــه را بــه “جنبــش آزادی” یــادآوری مــی کــرد کــه هــدف
آنــان نبایــد تنهــا بــه نشســتن در ردیــف هــای جلویــی اتوبــوس یــا
رأی دادن در انتخابــات محــدود شــود بلکــه هــدف مبــارزه بایــد
ایجــاد یــک جامعــۀ مبتنــی بــر ارزش هــای انســانی باشــد .بــا توســل
بــه چنیــن شــیوه ای ،نــه تنهــا مبــارزان خــط اول جبهــه تقویــت
و دلگــرم مــی شــدند بلکــه در رونــد ایــن مبــارزه اســتراتژی یــا
راهبــرد نزدیــک تــر شــدن بــه تحقــق جامعــه ای کــه مارتیــن لوتــر
کینــگ “جامعــۀ دلبنــد” مــی خوانــد بــه وجــود مــی آمــد .برداشــت
و تصــور کینــگ از “جامعــۀ دلبنــد” یــا “جامعــۀ محبــوب” مبتنــی
بــر اعتقــاد او بــه “همبســتگی خانــوادۀ بشــری” بــود .او در یکــی
از ســخنرانی هایــش تأکیــد کــرده بــود کــه “همــۀ مــا در جامــۀ
سرنوشــتی واحــد بــه هــم وابســته ایــم ودر شــبکۀ همبســتگی متقابــل
گریزناپذیــری گرفتاریــم ”.کینــگ بــا بیــان ایــن مطلــب بــر ایــن
نکتــه مهــر تأییــد مــی زد کــه هــر جامعــه ای دارای ســاختار هــای
متعــددی ســت کــه یــک ّ
کل مرتبــط بــا یکدیگــر را تشــکیل مــی
دهــد .بــه عبــارت دیگــر موجــودات بشــری بــه یکدیگــر وابســته
انــد .بــه خاطــر ایــن همبســتگی اســت کــه موجــودات بشــری حــق
اعتــراض دارنــد و بــرای کینــگ همیــن امــر “عظمــت شــکوهمند
دموکراســی آمریــکا” بــود .کینــگ در روز  ۵دســامبر ۱۹۵۵در
کلیســای “هالــت اســتریت بپتیســت” ( )۱۱در شــهر مونتگمــری،
مرکــز ایالــت آالبامــا )۱۲(،گفــت ” مــا بــه خاطــر عشــقی کــه بــه
دموکراســی داریــم و بــه خاطــر اعتقــاد عمیــق و ریشــه دارمــان بــه
ایــن کــه دموکراســی در رونــد دگــر دیســی خــود ،از بــرگ کاغـ ِذی
نــازک بــه عمــل و اقدامــی تنــاور ،عالــی تریــن شــکل حکومــت در
روی زمیــن را ارائــه مــی کنــد ایــن جــا هســتیم”.
بــرای کینــگ همچــون گانــدی ،دســتاورد و رســالت
دموکراســی آفریــدن و تقویــت حــس مســئولیتی خلــل ناپذیــر در
میــان شــهروندان یــک جامعــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،یــک
جامعــۀ دموکراتیــک نــه تنهــا بایــد در برابــر یــک دولــت مقهــور
کننــده بلکــه در برابــر یــک جامعــۀ خشــونت ور ِز مطیــع حکومــت
تــودۀ عــوام نیــز مقاومــت کنــد .از نظــر گاندی”یــک ســازمان
دموکراتیــک بایــد بــه هــر قیمتــی کــه شــده کار درســت را انجــام
دهــد .کســی کــه در مقابــل نفطــه ضعــف هــای مــردم تســلیم مــی
شــود هــم خــود و هــم مــردم را بــه انحطــاط کشــانده و آنــان را نــه
بــه حکومــت دموکراتیــک بــل بــه حکومــت تــودۀ عــوام ســوق مــی
دهــد”.
دموکراســی هیچــگاه بــه تنهائــی کافــی نخواهــد بود .دموکراســی
را بــا برگــزاری انتخابــات و تدویــن یــک قانــون اساســی نمــی تــوان
برقــرار کــرد .بــه چیــزی بیــش از ایــن نیــاز اســت و آن تأکیــد بــر
دموکراســی بــه عنــوان رونــد از قــوه بــه فعــل درآوردن تفکــر و
قضــاوت مبتنــی بــر اخــاق اســت .بــه دیگــر ســخن ،اگــر هــدف
مــا ارائــۀ یــک تجربــۀ ســقراطی سیاســت بــه عنــوان خــود -آزمائــی
و تبــادل نظــر از طریــق گفتگــو نباشــد ،هیچــگاه نخواهیــم توانســت
دموکراســی را ســاخته و ســر پــا نگــه داریــم .پذیــرش نادانــی در
خــود و شــناخت و قبــول نادانــی دیگــران اســت کــه یــک روحیــۀ
دموکراتیــک را از شــجاعت الزم بــرای رو بــه رو شــدن بــا “قــرن
بــاز” و وقــوف بــر پیچیدگــی مشــکالت و اهمیــت بنیادیــن پــی
گیــری راه حــل هــا برخــوردار مــی کنــد .اگــر بــا توجــه بــه تجربــۀ
ســقراطی ،هــر شــهروندی مکانیســم ســادۀ رأی دادن را رهــا کــرده

و در یــک رونــد خودگردانــی و خــود ســازی جامعــه بــا ظرفیــت
پذیــرش بیشــتری درگیــر شــود ،مــی توانیــم بــه آغــاز بازگشــت
یــک دموکراســی ســالم امیــدوار شــویم .تــا زمانــی کــه بــر ایــن
بــاور باشــیم کــه دموکراســی بــازاری مبتنــی بــر مبــادالت عادالنــه
و داوطلبانــۀ اقتصــادی و سیاســی بــا یــک نظــام قانونــی ســت ،قــادر
بــه ســاختن دموکراســی نخواهیــم بــود ولــو آن کــه از آزادی هــای
عمومــی دفــاع کنیــم.
مهاتمــا گانــدی کــه اعتقــاد زیــادی بــه عــدم خشــونت داشــت
بــر ایــن بــاور بــود کــه رویکــرد درســت در ایــن عرصــه بهبــودی
کارکــرد دموکراســی و تضمیــن جلوگیــری از ســوء اســتفاده و
متمرکــز شــدن قــدرت اســت .بــه عقیــدۀ گانــدی تنهــا در ایــن
صــورت اســت کــه دموکراســی کامــ ً
ا متحقــق مــی شــود .بــرای
گانــدی دموکراســی ارتقــاء و پیشــبرد اصــول عــدم خشــونت
در میــان اعضــای جامعــه بــا چشمداشــت بــه تقویــت و افزایــش
مشــارکت آنــان اســت .وســاو هــاول ایــن نکتــه را بــه مــا گوشــزد
مــی کنــد کــه “دموکراســی نظامــی مبتنــی بــر اعتمــاد بــه حــس
مســئولیت انســان اســت کــه بایــد آن را بیــدار و تربیــت کــرد”.
(هــاول ،نقــل شــده در “پونتــوزو”  ۲۰۰۴صفحــۀ  .)۱۳۱شــاید
هــم گانــدی و هــم هــاول بــه سرنوشــت دموکراســی بیــش از حــد
امیدوارنــد .امــا معجــزه هــا رخ مــی دهنــد .از همــۀ ایــن هــا گذشــته،
دموکراســی را انســان مــی ســازد و سرنوشــت آن بســته بــه موقعیــت
یــا وضعیــت انســان اســت .هــر چنــد کــه مــا هیچــگاه نمــی توانیــم
بــه نتیجــۀ مثبــت اقدامــات مــان اطمینــان داشــته باشــیم ،امــا اگــر
مســئولیت هــای خــود را نادیــده گرفتــه یــا انــکار کنیــم ،نخواهیــم
توانســت در ایــن ســال هــای غریــب پایــان تاریــخ و در ســیاره ای
درگیــر در آتــش خشــونت و صدمــات زیســت محیطــی بــرای نیــل
بــه یــک دموکراســی خشــونت پرهیــز گامــی برداریــم .تــاش بــرای
دموکراســی ممکــن اســت چــرا کــه وفــادار مانــدن بــه امــر اخالقــی
ممکــن اســت.
ترجمۀ فواد روســتائی
 -۱فیلســوف یهــودی هلنــدی ( ،)۱۶۳۲-۱۶۷۷از طرفــداران حکومــت دموکراســی
-Baruch Spinoza
 )۱۸۵۹-۱۹۵۲ -۲فیلســوف آمریکایــی و از کارشناســان تعلیــم و تربیــتJohn
( -Dewey
 )۱۹۳۶-۲۰۱۱-۳نمایــش نامــه نویــس ،نویســنده و از ناراضیــان چکســلواکی در
دوران کمونیســم ( – Vaclav Havel
 -۴هانــا آرنــت( )۱۹۰۶-۱۹۷۵فیلســوف آلمانــی تبــار آمریکایــی و از شــاگردان
فالســفه ای چــون هایدگــر ،هوســرل و یاســپرس
 -۵تاسیت یا تاکیتوس( )۵۵-۱۱۷سناتور و مورخ رومی– Tacitus
 -۶مارتیــن لوترکینــگ کشــیش و مبــارز حقــوق مدنــی ســیاهان آمریــکا و از پیــروان
مبــارزه بدون خشــونت
 -۷کلــود لوفور()۱۹۲۴-۲۰۱۰فیلســوف فرانســوی کــه در مــورد توتالیتاریســم و
دموکراســی آثــار زیــادی دارد
)۱۹۱۳-۲۰۰۵ -۸یکی از بزرگترین فیلسوفان فرانسه(– Paul Ricoeur
 )۱۹۰۶-۱۹۹۵ -۹فیلسوف لیتوانی تبار فرانسوی(– Emmanuel Levinas
 )۱۸۸۹-۱۹۷۶-۱۰فیلسوف پرآوازه آلمانی( – Martin Heidegger
-۱۱Holt Street Baptist Church
-۱۲Montgomery
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ســخن گفتــن از امــکان یــا احتمــال برقــراری دموکراســی در آینــدهای
قابــل پیشبینــی در ایــران کاری اســت نــه چنــدان بیشــباهت بــه خریــدن
یــک ورقــۀ بلیــط بختآزمائــی و انتخــاب شــمارههائی از آن و امیــد
بســتن بــه بــردن جایــزۀ بــزرگ در آخــر هفتــه .و منظــور از دموکراســی
تنهــا برخــی مقدمــات آن اســت ،نظیــر امــکان برگــزاری انتخابــات آزاد،
تغییــر متنــاوب دولــت بــر اســاس راٌی مردم ،تاٌســیس قانــون اساســی و التزام
مراجــع قــدرت بــه رعایــت آن ،رعایــت حقــوق اولیــۀ افــراد و اقلیتهــا…
حتّــی ظهــور و اســتقرار جمهــوری اســامی ،کــه بــا وجــود کارنامــۀ
فاجعهآمیــز آن در زمینــۀ آزادیهــا ،خــواه نــا خــواه هــم از لحــاظ ذهنــی
و هــم از لحــاظ مــادی بــه فراهــم آمــدن شــرایط اســتقرار دموکراســی
کمــک کردهاســت ،نمیتوانــد شــانس مــا را در انتخــاب شــمارههای
برنــده افزایــش دهــد.
بــا وجــود نبــودن آمــار و بررســیهای موثــق ،بــاز میتــوان بــه ضــرس
قاطــع پذیرفــت کــه اکثریــت بــزرگ (چنــد در صــد؟ نمیدانیــم) مــردم
ایــران بــا رژیــم اســامی مخالفنــد( .همیــن جــا ،بــرای پیشــگیری از ابهــام
بایــد افــزود کــه مقصــود از مــردم  ،تنهــا آن گــروه یــا طبقــهای اســت
کــه در تاریــخ معاصــر جامعــۀ مــا نیــروی عمــدۀ حــرکات و تحــوالت و
دگرگونیهــای سیاســی بودهانــد ،بــی آنکــه از حاصــل ایــن حــرکات و
تحــوالت و دگرگونیهــا نصیبــی بــرده باشــند .ایــن گــروه یــا طبقــه را
میتــوان بــه تســامح و بــی آنکــه مرزهــای مشــخص و قاطعــی بــرای آن
معیــن کــرد ،طبقــۀ متوســط جدیــد دانســت کــه بویــژه در نیــم قــرن اخیــر،
و بــاز بویــژه از کودتــای بیســت و هشــت مــرداد بــه ایــن ســو ،وظیفــۀ یــا
ِ
ـگاری پیــش رانــدن سنگآســیای دموکراســی را بــه عهــده گرفتــه و گاه
بیـ
مســافت قابــل مالحظـهای را هــم طــی کــرده ولــی هیــچ وقــت نتوانســته آن
را بــر قلــۀ پیــروزی اســتوار ســازد).
بجــز فقــدان اطــاع در مــورد در صــد مخالفــان ،ایــن را نیــز نمیدانیــم
کــه درجــۀ مخالفــت ایــن اکثریــت چگونــه و تــا چــه حــد اســت؟ آیــا در
حــدی هســت کــه آمــادۀ رویاروئــی بــا رژیــم و پذیرفتــن خطــرات آن
نیــز باشــند؟ مهمتــر از ایــن ،آیــا بدیــل باورکردنــی و معتبــری ،کــه هــم
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حــاوی و ضامــن اســتقرار و تاًمیــن دموکراســی بــرای ایــران باشــد و هــم
نیــرو یــا ســازمان یــا جریــان نیرومنــد و صاحــب وجهــه و نفــوذی آن بدیــل
را نمایندگــی کنــد ،میشناســند؟
نکتــۀ مهمتــر  :مخالفــت و حتّــی دشــمنی اکثریــت مــردم بــا رژیــم
دلیــل کافــی بــرای آنکــه آنــان ایــن مخالفــت را بــه مبــارزه بــا آن ،چــه
بــا خواســت تغییــر چــه بــا خواســت اصــاح ،تبدیــل کننــد ،نیســت .زن و
شــوهرهای فراوانــی هســتند کــه بــه رغــم مخالفــت و نارضائــی از یکدیگر،
ادامــۀ زندگــی بــا هــم و تح ّمــل و ســازش را بــه دردســرها و خطرهــای
طــاق ترجیــح میدهنــد و حداقــل تــا زمانــی کــه شــرایط مناســب و
مطمئــن بــرای جدائــی فراهــم نشــده باشــد ،بــا هــم کنــار میآینــد .در
ضمــن ایــن مآلاندیشــی و توانائــی کنــار آمــدن بــا نیــروی فائــق ،بــه
ایرانیــان ،کــه گویــا تقیــه و دروغگوئــی و تظاهــر از جملــه خصلتهــای
ملّیاشــان اســت ،اختصــاص نــدارد و میتــوان مطمئــن بــود کــه از
خصائــل عمومــی و ،اگــر بشــود گفــت ،ذاتــی انســان اســت.
نکتــۀ بــاز هــم مهمتــر :کــم نیســتند کســانی کــه همیــن کنــار آمــدن
بــا رژیــم ،یــا بــه زبــان آبرومندانهتــر ،دور زدن و ندیــده گرفتــن آن را،
بســی مؤثرتــر و کارآتــر از مخالفــت و مبــارزۀ آشــکار بــا آن میداننــد.
اینــان معتقدنــد کــه همیــن گونــه رودرروئــی ،کــه نــام آبرومندانهتــرش
«مقاومــت مدنــی» اســت و از آغــاز اســتقرار رژیم بــه گونـهای خودبخودی
و «طبیغــی» بــروز کــرده و ســازمان یافتــه و صــورت گرفتــه ،در عمــل و در
زندگــی روزمــرۀ مردمــان بســی مؤثرتــر و مفیدتر بوده تــا مبــارزۀ رودررو و
آشــکار کــه بیاســتثنا و در همــۀ مــوارد حاصلــی جــز شکســت و هزیمــت
بــه بهائــی بــس گــزاف نداشــته اســت .بــاز در نبــود آمــار و ارقــام موثــق می
تــوان پذیرفــت کــه شــمار «اینــان» (کــه در درون همــان اکثریــت مخالــف
جــا دارنــد ) بســی ،و بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــه اضعــاف ،بیــش از
طرفــداران مبــارزه و مخالفــت صریــح و آشــکار بــا رژیــم اســت.
حســاب کــردن روی اوضــاع و احــوال جهانــی نیــز شــانس مــا را در
انتخــاب شــمارههائی کــه گویــا بایــد جایــزۀ بــزرگ دموکراســی را نصیــب
مــا ســازد ،افزایــش نخواهــد داد .ایــن کــه قاعدت ـاً شــرایط بینالمللــی ،از

جملــه ،گســترش هرچــه بیشــتر دموکراســی در دنیــا و افزایــش تقریبــاً
منظــم شــمار کشــورهائی کــه ایــن شــیوه ادارۀ مملکــت را برمیگزیننــد،
میتوانــد بــر مملکــت مــا هــم تاًثیــر بگــذارد ،رؤیائــی اســت کــه اغلــب
نقــش بــر آب شــده اســت .بیآنکــه بخواهیــم وارد جزئیــات شــویم،
همیــن قــدر کافــی اســت بــه یــاد آوریــم کــه سیاسـ ِ
ـت دموکراســیهای
بــزرگ غــرب بــه منظــور گســترش و رعایــت حقــوق بشــر و اســتقرار
آزادی و دموکراســی در دیگــر کشــورهای جهــان ،بــه دوران عصــر
طالئــی یــا ،بــه قــول فرانســویان ،ســی ســالۀ شــکوهمند بعــد از جنــگ
دوم جهانــی تعلّــق داشــت .هــدف اصلــی آن نیــز اتحــاد شــوروی و
کشــورهای اقمــار آن بــود .بــا فــرو ریختــن اردوگاه سوسیالیســم واقع ـاً
موجــود ،از یــک ســو ،و گرفتــار شــدن کشــورهای پیشــرفتۀ غربــی در
ـرر اقتصــادی ،از ســوی دیگــر ،و ایــن همــه همــراه
باتــاق بحرانهــای مکـ ّ
بــا ســلطۀ بالمنــازع ســرمایه بــر سیاســت کــه جــز از قانــون کســب ســود از
قانــون دیگــری پیــروی نمیکنــد ،و آزادی را بــه معنــای آزادی گــردش
ســرمایه در جهــان و دموکراســی را تنهــا در بــازار میشناســد ،بــازی ،در
چنیــن اوضــاع و احوالــی موضــوع گســترش آزادیهــا و رعایــت حقــوق
بشــر در جهــان هــر چــه بیشــتر از دســتور کار کشــورهای پیشــرقته خــارج
متحــد»
شــده و نهایت ـاً ،بــه عهــدۀ «کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل ّ
قــرار گرفتــه اســت .بــرآورد ســریعی از حاصــل تصمیمــات و اقدامــات
ایــن کمیســیون در مــورد اســرائیل بــه روشــنی درجــه و میــران تاًثیــر
تصمیمــات و اقدامــات ایــن کمیســیون را نشــان میدهــد.
بــا ایــن همــه ،کشــورهای بــزرگ غربــی ،بویــژه ایــاالت متحــدۀ
آمریــکا ،گاه و بیــگاه بــه امــر حقــوق بشــر و همــراه بــا آن بــه مســئلۀ
گســترش ،یــا صــدور ،دموکراســی نیــز پرداختهانــد .امّــا نکتــه ایــن
اســت کــه راهنمــا و انگیــزۀ اصلــی آنــان در ایــن گونــه اقدامــات و
تصمیمگیریهایشــان تنهــا و تنهــا منافــع ملّــی آنهاســت – کــه بــا نگاهــی
بــه آنچــه همیــن روزهــا در عــراق و لیبــی و ســوریه و اوکرایــن میگــذرد،
آشــکارا میبینیــم کــه حتّــی در تشــخیص منافــع ملّــی خودشــان هــم
گوئــی سررشــته را از دســت دادهانــد.
ّ
نیــازی بــه گفتــن نــدارد کــه در حــال حاضــر اولیــن ،و نــه تنهــا،
مانــع اســتقرار دموکراســی در ایــران رژیــم جمهــوری اســامی ،حداقــل
در هیئــت کنونــی آن ،اســت .بنــا بــر ایــن از نگاهــی ،هــر چنــد ســریع و
گــذرا ،بــه ایــن مانــع و ویژگیهــا و ظرفیتهائــی کــه بــرای مقابلــه بــا
برنامــۀ دموکراســی و بیاثــر کــردن آن دارد ،گریــزی نیســت .جمهــوری
اســامی ،بــا آنکــه از همــان آغــاز اســتقرار از نظــر اکثــر مخالفانــش در
آســتانۀ شکســت و ســقوط قــرار داشــته و گویــا قــرار بــوده کــه بــه زودی
زود ،حداقــل بــه علــت نارســائیها و اشــتباهات جنونآمیــز خــودش و نــه
لزومـاً بــه علــت نیرومنــدی و چیرگــی نیروهــای مخالــف ،دچــار تالشــی
شــود و ســقوط کنــد ،در برابــر دشــواریها و چالشهــای گوناگــون و
پرشــمار ،کــه برخــی از آنهــا ســخت ســنگین و خطرنــاک هــم بودهانــد،
تــاب آورده و بــه گون ـهای تقریب ـاً معجزهآســا ،نجــات یافتــه و هــر بــار
بــه رغــم دریافــت ضربههــای تکاندهنــده ،بــه ســامت ضربههــا را
از ســر گذرانــده و گاه نیرومندتــر از پیــش بــه حیــات خــود ادامــه داده
اســت .اضافــه بــر ایــن،از ایــن خوششانســی نیــز برخــوردار بــوده کــه گاه
اشــتباهات دشــمنان قسـمخوردهاش ،بــه ســود تحکیــم و توســعۀ نفــوذش
تمــام شــده.
غــرق بــودن در فســاد ،فقــدان هرگونــه برنامــۀ معتبــر دراز مــدت،
تو ّســل بــه یــک اقتصــاد دالل بــا روشهــای روز بــه روز و ناتوانــی در
ارائــه و اجــرای یــک سیاســت درازمــدت بــا برنامههــای تولیــدی ،تلــف
کــردن بخــش عظیمــی از درآمــد ملّــی در پروزههــای امنیتــی و تبلیغاتــی
و توســعهطلبانه در منطقــه ،و بــه طــور کلّــی وانهــادن عقالنیــت و روی
آوردن بــه زور و تحمیــل و ارعــاب… هیــچ یــک مانــع ســلطۀ تمــام عیــار

رژیــم نشــدهاند و توانائــی آن را در ادارۀ ،حداقــل روز بــه روز و دائمــاً
موقتــیِ  ،مملکــت تضعیــف نکردهانــد .واقعیــت ایــن اســت کــه رژیــم،
صرفنظــر از اســتفاده از رانــت نفــت ،از بهرهگرفتــن از شــیوههائی همچــون
بــه روز کــردن مــداوم روشهــا و ســازمانهای حفــظ قــدرت ،مصــادرۀ
ایدههــا و حتّــی افــراد وابســته بــه نیروهــای مخالــف یــا معتــرض و بــه کار
گرفتــن آنهــا بــه ســود خــود و بــه کار گرفتــن ســهمی از تکنوکراســی
در ادارۀ مملکــت نیــز غافــل نبــوده اســت (تعــداد اعضــای کابینــۀ آقــای
روحانــی کــه صاحــب درحــۀ دکتــرا از دانشــگاههای آمریــکا هســتند از
تعــداد دکتراهــای کابینــۀ آمریــکا بیشــتر اســت).
«همبستگی» بینالمللی
کارنامــۀ جمهــوری اســامی در عرصــۀ بینالمللــی نیــز آنقدرهــا
کــه معمــوالً مخالفــان تصــ ّور میکننــد ،منفــی نیســت .جمهــوری
اســامی ســی و چنــد ســال پیــش ،در پــی حملــه بــه ســفارت آمریــکا و
گــروگان گرفتــن دیپلماتهــای آن کشــور – کــه ترورهــای سیاســی در
گوشــه و کنــار دنیــا را هــم َگل آن کــرده بــود – در شــمار منفورتریــن و
منزویتریــن حکومتهــای جهــان بــود (در جنــگ ایــران و عــراق همــۀ
کشــورهای بــزرگ و کوچــک– بجــز ســوریه و لیبــی و کــرۀ شــمالی –
جانــب عــراق را گرفتنــد که کشــور متجــاوز بــود ،ودر کمــک و همراهی
بــا آن کشــور و دشــمنی بــا ایــران تــا آنجــا پیــش رفتنــد کــه حتّــی توســل
جنایتکارانــۀ عــراق را بــه ســاحهای شــیمیائی چــه علیــه نیروهــای ایرانــی
و چــه علیــه مــردم خــود آن کشــور نادیــده گرفتنــد).
در حــال حاضــر جمهــوری اســامی در صحنــۀ بینالمللــی ،حداقــل
در محــدودۀ خــاور میانــه ،از نفــوذ و اعتبــاری غیــر قابــل انــکار برخــوردار
اســت .حملــه بــه افغانســتان و بویــژه تســخیر عــراق بوســیلۀ آمریــکا تقریبـاً
تنهــا بــه ســود گســترش نفــوذ و اعنبــار ایــران تمــام شــد .اخیــرا ً نیــز ،در
پــی ســربرآوردن «داعــش» کشــورهای بــزرگ غربــی ،از جملــه آمریــکا،
آشــکار یــا پنهــان ،ناچــار بــه همــکاری بــا ایــران شــدهاند .برنامــۀ هســتهای
جمهــوری اســامی نیــز ،کــه تنهــا هــدف آن تضمیــن بقــای رژیــم ،بــه
بهــای حــدر دادن ارقــام نجومــی از درآمــد مملکــت و تلــف کــردن
بخــش بزرگــی از امکانــات آن بــود و بهانــۀ کافــی بــه دســت آمریــکا
و دیگــر کشــورهای بــزرگ غربــی داد تــا تحریمهــای کمرشــکنی بــر
ایــران تحمیــل کننــد ،اینــک بــه وســیلهای تبدیــل شــده اســت تــا از طریــق
آن جمهــوری اســامی آمریــکا و دیگــر کشــورهای بــزرگ غربــی را بــه
پشــت میــز مذاکــره بکشــاند و آنهــا را وادارد تــا بــه بهــای نادیــده گرفتــن
متحــدان ســنتّی خــود در منطقــه بــا او بــه چانهزنــی بپردازنــد…
«بالقوه» و «بالفعل»
بــا ایــن همــه ،نشــانهها و زمینههــا ،یــا بطــور کلّــی« ،امکانــات
بالقــوۀ» اســتقرار دموکراســی در کشــور مــا نــه تنهــا کــم نیســت ،کــه از
برخــی کشــورهای دیگــر کــه بــه درجــات گوناگــون بــه ایــن مهــم نائــل
آمدهانــد ،بیشــتر اســت .منتهــا بایــد مواظــب بــود کــه در بــرآورد ایــن
امکانــات بالقــوه جانــب احتیــاط را از دســت ندهیــم و بــا ارفــاق و دســت
و دلبــازی آنهــا را بــا «امکانــات بالفعــل» عوضــی نگیریــم.
انقــاب مشــروطیت و تصویــب قانــون اساســی و مت ّمــم آن و دفــاع
مســلحانه از آنهــا در پــی اســتبداد صغیــر و رعایــت و اجــرای حتّــی دســت
و پــا شکســتۀ مشــروطیت در یــک دورۀ ده-پانــزده ســاله ،و ایــن همــه
در حــدود یــک قــرن پیــش ،یعنــی زمانــی کــه کشــورهای دور و بــر
ایــران یــا وجــود نداشــتند و یــا زیــر ســلطۀ روس و انگلیــس و عثمانــی
دســت و پــا میزدنــد ،بــه خــودی خــود امتیــاز بزرگــی بــه ســود اعتبــار
و باورکردنــی بــودن خواســت دموکراســی و نشــانهای بــر ایــن اســت کــه
تح ّقــق آن یکســره خــارج از امکانــات «بالقــوۀ» جامعــۀ مــا نیســت .منتهــا
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بایــد بالفاصلــه بایــد بــه یــاد آورد کــه مشــروطیت و قانــون اساســی از همان
آغــاز بــا دو دشــمن دیرینــه و ریش ـهدار و یــک رقیــب تازهنفــس روبــرو
بودنــد کــه هیچــگاه ،حتّــی در همــان ده-پانــزده ســال ا ّول هــم بدانهــا مجال
جــان گرفتــن و بــه طریــق اولــی فرصــت اســتقرار و نهــادی شــدن ندادنــد.
دو دشــمن اصلــی و قســمخوردۀ دموکراســی و آزادیهــای اولیــۀ
حاصــل از آن را میتــوان ارتجــاع سیاســی و ارتجــاع مذهبــی خوانــد.
معنــا و محتــوای ارتجــاع مذهبــی ،تنهــا بــه علــت حضــور رژیــم اســامی،
ملموستــر ،دســت بــه نقدتــر و در نتیجــه فهمیدنــی تــر اســت .ایــن «پدیده»
تــا آنجــا کــه بــه تاریــخ معاصــر و مــورد بحــث مــا مربــوط اســت ،بــا َعلَــم
کــردن مشــروعه در برابــر مشــروطه آغــاز شــد ،بــا ســربرآوردن فدائیــان
اســام جرقههــای مرگبــاری زد ،خیــزش آیــتاهلل خمینــی در پانــزده
خــرداد  ۱۳۴۲بــدان جــان تــازهای داد و بــا انقــاب اســامی و اصــل والیت
فقیــه ،بــر مملکــت مــا حاکــم شــد« .ارتجــاع سیاســی» ،بــر خــاف ارتجــاع
مذهبــی کــه معنــا و محتوائــی یــک دســت و فهمیدنــی دارد ،متضمــن چنــد
تناقــض اســت .نخســت ایــن کــه معمــوالً بــا ارتجــاع مذهبــی در ســتیز بــوده
اســت .جــز ایــن ،در وجــود نمادهــا یــا رهبــران اصلــیاش ،یعنــی رضــا شــاه
و محمــد رضــا شــاه ،بزرگتریــن عامــل و حامــل ورود تجــدد و تمــدن
غربــی بــه جامعــۀ مــا بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،از آنجــا کــه مشــروطیت و
اس اســاس تجــدد یــا مدرنیتــه را تعطیــل کــرده ،و بــا
قانــون اساســی ،یعنــی ِّ
تو ّســل بــه اســتبداد و دیکتاتــوری آزادیهــا و حقوق اولیــۀ مــردم را از میان
برداشــته ،میتــوان منصفانــه و بــا آرامــش وجــدان صفــت ارتجاعــی را در
مــورد آن نیــز بــه کار بــرد.
روشــن اســت کــه ارتجــاع مذهبــی را بــه تمامــی نهــاد و دســتگاه
مذهــب تعمیــم نبایــد داد .نقــش مذهــب در پاگرفتــن و پیــروزی انقــاب
مشــروطیت نــه تنهــا مثبــت بــود ،بلکــه بــدون همراهــی و همدلــی آن
حتّــی قابــل تصــور نبــود .آوردن اصــل نظــارت پنــج مجتهــد طــراز ا ّول بــر
مصوبّــات مجلــس ،بــر خــاف نظــری کــه آن را واگــذاری مشــروطیت بــه
روحانیــت میدانــد ،بیشــتر کاری «نمادیــن» و تشــریفاتی بــه منظــور ادای
احتــرام بــه روحانیــان بــود و در عمــل مانعــی بــرای مجلــس فراهــم نیــاورد.
در دورههــای طوالنــی ،روحانیــان ،چــه داوطلبانــه و چــه از ســر ٌکــره یــا
اجبــار ،از دخالــت در سیاســت پرهیــز میکردنــد و حتّــی چنیــن دخالتــی را
نکوهیــده میدانســتند .تــا آنجــا کــه ســالها یکــی از آرزوهــای مبــارزان
علیــه رژیــم شــاه تشــویق و تحریــک و کشــاندن مذهبیــان بــه همراهــی بــا
خــود بــود .طبع ـاً بــه ایــن دلیــل کــه میخواســتند از نفــوذ و قــدرت آنــان
در میــان «تودههــای مــردم» بهرهبــرداری کننــد .مهمتریــن دلیــل محبوبیــت
و نفــوذ آیـتاهلل خمینــی در میــان آن مبــارزان ایــن بــود کــه ایــن آرزو را به
تمامــی بــرآورد .اشــکال کار فقــط ایــن بــود کــه در بــرآوردن ایــن آرزو تــا
آنجــا پیــش رفــت کــه خــود ایــن مبــارزان هــم طعمــۀ او شــدند.
پبــش از انقــاب اســامی ،ارتجــاع مذهبــی ،آنجــا کــه پــای سیاســت
و امــور و تحــوالت مربــوط بــه آن در میــان اســت ،تشــکیل میشــد از
بخــش کــم و بیــش ناچیــزی از روحانیــت ،بــه اضافــۀ آن گــروه یــا طبقــۀ
اجتماعــی کــه میتــوان بــدان عنــوان «طبقــۀ متوســط ســنتّی» داد (در مقابــل
«طبقــۀ متوســط جدیــد») .ایــن هــر دو ،روی هــم ،چــه از نظــر مــادی و
چــه از نظــر ذهنــی – شــمار افــراد وابســته بدانهــا و جایــگاه و وزن و میــزان
نفــوذ دیدگاههــا و بینــش اجتماعــی و سیاسیاشــان–در بــرآورد نیروهــای
اجتماعــی در اقلیــت محــض قــرار داشــتند .بــر خــاف تصــو ّری کــه در
اوان انقــاب و بخصــوص پــس از پیــروزی آن جــا انداختــه شــده ،در
فاصلــۀ ده-پانــزده ســالۀ میــان پانــزده خــرداد  ۱۳۴۲تــا آغــاز حرکــت
آزادیخواهانــه در اواســط دهــۀ پنجــاه ،ارتجــاع مذهبــی ،کــه رهبــر خــود
را طبعــاً آیــتاهلل خمینــی میدانســت ،در صحنــۀ سیاســی بــه شــدت در
انــزوا و در حــال افــول بــود ( تصادفــی نبــود کــه رســاله یــا مجموعــه
ســخنرانیهای آی ـتاهلل خمینــی کــه در همیــن ســالها بــا عنــوان «والیــت
فقیــه» منتشــر شــد ،توجــه و اعتنائــی برنیانگیخــت) .ســربرآوردن «ســازمان
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مجاهدیــن خلــق» و اعتبــاری کــه بــه ســرعت بــه دســت آورد ،همچنانکــه
محبوبیــت بزقآســا و خیرهکننــدۀ دکتــر شــریعتی ،هــر دو نشــانههای
انکارناپذیــر همیــن انــزوا و افــول بودنــد .درعیــن حــال ،اعتبــار و نفــوذ
ســریع و زودگــذر ایــن دو جریــان بیــش از آنکــه نشــانۀ نضــج و رونــق یــا
خیــزش دوبــارۀ مذهــب باشــد ،نشــانۀ آشــکاری بــر بحــران آن در مواجهــه
بــا قلمــرو سیاســت بــود .برخــی شــواهد ،کــه اعتبــار تعــدادی از آنهــا محرز
اســت ،حکایــت از آن دارد کــه انــدک زمانــی پیــش از آغــاز نهضــت
آزادیخواهــی در اواســط دهــۀ پنجــاه (همزمــان بــا انتخــاب کارتــر بــه
ریاســت جمهــوری آمریــکا – بــرای تصریــح بیشــتر هــم در تعییــن تاریــخ
دقیــق رویدادهــا و هــم بــرای روشــن کــردن رابطــۀ علّــت و معلولیاشــان)،
بســیاری از نماینــدگان و فعـ ّ
ـالن سیاســی متعلّــق بــه ارتجاع مذهبــی در برابر
رژیــم شــاه بــه اصطــاح لنــگ انداختــه و بــه منظــور ،یــا بــه بهانــۀ ،مبــارزه
بــا چــپ و کمونیســم ،مایــل بــه و در صــدد کنــار آمــدن بــا آن بودنــد –
(در همــان ســالها بــود کــه «مارکسیست-لنینیس ـتها» بــه درون ســازمان
مجاهدیــن خلــق رخنــه و تقریبـاً آن را مصــادره کردنــد .ارتجــاع مذهبــی،
کــه در آن دوران بــا ســازمان مجاهدیــن در یــک رابطــۀ «عشــق و کینــه»
دســت و پــا مــیزد ،از ایــن رویــداد بــه شــدت جریحـهدار شــد و ســرانجام
تــا انتقــام خــود را از ایــن «خیانــت» ،هــم از مارکسیست-لنینیسـتها و هــم
از مجاهدیــن بــه تمامــی نگرفــت ،از پــای ننشســت).
پیــروزی برقآســای ارتجــاع مذهبــی در انقــاب اســامی را بایــد
در همــان مبحــث آشــنای رابطــۀ «امکانــات بالقــوه» بــا «امکانــات بالفعــل»
جســتجو کــرد و شــناخت ،کــه «ناگهــان» و بــه «تصــادف» ،در شــرایط
فوقالعــاده مناســبی بــرای تبدیــل بــه یکدیگــر قــرار گرفتنــد .و نــه ،مث ـ ً
ا،
در آمادگــی تاریخــی و ســازماندهی گســترده و منســجم آن و غافــل
مانــدن شــاه و ســاواک از قــدرت روحانیــت و آزاد گذاشــتن دســت آن
در فعالیــت سیاســی.
ارتجــاع مذهبــی از طریــق انقــاب اســامی زیــر پــای ارتجــاع سیاســی
را ،کــه در وجــود دربــار و حلقههــای قــدرت حــول آن ،ارتــش و ســاواک،
بخــش بــاالی بوروکراســی ،بــه اضافــۀ نفــوذ و دخالــت خارجــی ( عمدتـاً
آمریــکا و انگلیــس)« ،تبلــور» مییافــت ،جــارو کــرد و آن را عمــ ً
ا از
صحنــۀ سیاســی جامعــۀ ایــران بیــرون انداخــت .مواضــع و ســنگرهای
ارتجــاع سیاســی یــا بــه تصــرف ارتجــاع مذهبــی درآمدنــد و یــا بیاثــر
شــدند و یــا راهِ حــل شــدن در رژیــم جدیــد را در پیــش گرفتنــد.
تــا اینجــا بــه طبقــات یــا گروههــای اجتماعــیای کــه ارتجــاع سیاســی
و ارتجــاع مذهبــی بــر آنهــا متکــی بودنــد و نیــروی خــود را از آنهــا مــی
گرفتنــد ،اشــاره شــد .امّــا اکثریــت بــزرگ مــردم کشــور مــا را تــودۀ مــردم
تشــکیل میدهنــد ،یعنــی کاســبان و پیشــهوران تهیدســت ،کارگــران،
دهقانــان ،همچنانکــه ،بــیکاران ،بیچیــزان و محرومــان ،حاشیهنشــینان
و نیــز واســطهها (کــه بیشــت ِر مفتخــواران و گردنکشــان و لمپنهــا از
میــان اینــان برمیخیزنــد) .ایــن اکثریــت بــزرگ ،و خامــوش ،همیشــه یــا
از قــدرت حاکــم پیــروی میکنــد و یــا بــه کار یــا بــه بــیکاری خــود
ســرگرم اســت و کاری بــا امــر سیاســی نــدارد .مگــر در هنگامــۀ دســت
بــه دســت شــدن قــدرت ،کــه در ایــن هنــگام نیــز ،بــه اتــکای نوعــی
غریــزه – غریــزۀ صیانــت ذات؟ – طرفــی را میگیــرد کــه برنــده خواهــد
شــد یــا احتمــال برنــده شــدنش بیشــتر اســت( .در توضیــح رویدادهــای
انقــاب ایــران ،گاه گفتــه میشــود کــه ضربــۀ نهائــی ومؤثــر بــه رژیــم شــاه
هنگامــی وارد شــد کــه کارگــران پاالیشــگاه آبــادان دســت بــه اعتصــاب
زدنــد .حــال آنکــه یکــی دو ســالی پیــش از کارگــران پاالیشــگاه آبــادان،
دانشــجویان و بازاریهــا و بعــدآ معلّمــان و کارمنــدان و حتّــی هنرمنــدان
و روزنامهنــگاران بــا اعتصابهــا و تظاهــرات خــود ر ِژیــم را مســتاًصل
کــرده بودنــد .شــاه صــدای انقــاب را شــنیده بــود و شــورای انقــاب
داشــت بــا ســفارت آمریــکا و ارتــش بــرای تســخیر قــدرت چانــه مــیزد).
در ایــن میــان ،گردنکشــان و لمپنهــا ،بخصــوص آنجــا کــه ارتــش بــه

دالیــل سیاســی فلــج میشــود ،در تحــوالت سیاســی نقــش تعیینکننــدهای
دارنــد .هــم ارتجــاع سیاســی و هــم ارتجــاع مذهبــی همــواره مشــتریان پــر و
ـرک و کارآ بودهانــد و
پــا قــرص ایــن مافیــای کوچــک ولــی بســیار متحـ ّ
همــواره بــرای رســیدن بــه قــدرت بــی هیــچ مالحظــه و رودربایســتی بــدان
متو ّســل شــدهاند.
رقیب تازهنفس و از نفس افتاده
در کنــار دو دشــمن آزادی و دموکراســی ،بــه رقیــب دیگــری هــم
اشــاره کردیــم کــه همزمــان بــا انقــاب مشــروطیت در صحنــۀ اجتماعــی
و سیاســی جامعــۀ مــا ســر بــر آورد و از آن زمــان بــه بعــد همــواره یکــی
از نیروهــای صرفنظرناکردنــی بحرانهــا و تالطمهــای اجتماعــی بــوده
اســت .ســابقۀ نــه چنــدان درخشــان ســازمانهائی کــه ایــن جریــان را
نمایندگــی کردهانــد و ایــن واقعیــت کــه در دوران حاکمیــت جمهــوری
اســامی در ایــران ،همچنانکــه تقریبـاً در تمــام دنیــا ،ایــن نیــرو بــه بحــران
داخلــی دچــار شــده و دوران فتــرت طوالنــیای را از ســر میگذرانــد،
نبایــد باعــث نادیــده گرفتــن آن شــود.
بطــور خالصــه ،ایــن جریــان نخســت همزمــان بــا انقــاب مشــروطیت
و زیــر لــوای «اجتماعیــون عامیــون» ،و پــس از آن در غالــب تشـ ّ
ـکلهای
ِ
بــزرگ وابســته بــه چــپ ،شــعار و خواســت
بیشــتر کوچــک و کمتــر
اصلــی خــود را مســاوات یــا عدالــت قــرار داد .بــه دالیــل گوناگــون و
اغلــب متناقــض ،از جملــه ،فقــر و محرومیــت اکثریــت بــزرگ مــردم،
کــه مبــارزه بــرای درمــان آنهــا نمیتوانســت هــدف نخبــگان مبــارز قــرار
نگیــرد ،شــعار مســاوات و عدالــت خــواه نــا خــواه در مقابــل شــعار آزادی
و دموکراســی قــرار گرفــت .آنچــه ایــن رو در روئــی را تشــدید کــرد ایــن
واقعیــت بــود کــه ایدههــای اولیــۀ «اجتماعیــون عامیــون» ابتــدا از روســیه
وارد ایــران شــدند و بعــدا ً نیــز اتحــاد شــوروی منبــع اصلــی الهامهــا و
آموزشهــای چــپ شــد ،کــه اگــر چــه در حــرف و نظــر هیــچ وقــت
شــعار آزادی و دموکراســی را از دســت ننهــاد ،در عمــل یکســره آن را
از برنامــۀ خــود حــذف کــرد .گروههــا و ســازمانهای چــپ در ایــران
هــم عمومــاً از همیــن روش پیــروی کردنــد .در اوان انقــاب ایــران ،در
حالــی کــه طرفــداران آی ـتاهلل خمینــی شــعار آزادی را پیــش از اســتقالل
و جمهــوری (یــا حکومــت) اســامی میآوردنــد ،ســازمان چریکهــای
فدائــی خلــق ابتــدا «نــان» و گاهــی «نــان و کار» را مقــدم بــر «آزادی» قــرار
مــیداد .ایــن ترتیــب و تق ـدّم خواس ـتها بــه خــودی خــود میتوانســت
نشــانۀ هوشــیاری و واقعبینــی باشــد .امــا معنــای واقعــی آن زمانــی آشــکار
شــد کــه ســازمان فدائیــان راه پیــروی تــام و تمــام از حــزب تــوده را در
پیــش گرفــت و بــا شــعار مبــارزه بــا امپریالیســم و لیبرالیســم ،کــه در قاموس
چــپ آن روزگار بــه معنــای تقــدّم عدالــت بــر آزادی بــود ،در جریــان
ســرکوبی آزادیهــا تمــام قــد از رژیــم اســامی پشــتیبانی کــرد.
ـج رابطــۀ آزادی و عدالــت را نبایــد بــه تفســیر روســی
بــا ایــن همــه ،بغرنـ ِ
از سوسیال-دموکراســی کــه انحــراف مرگبــار لنینیســم را در پــی آورد،
محــدود کــرد .امــروز کــم و بیــش همــگان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
علــت اصلــی فاجعــۀ تشــکیل و اســتقرار و ســرانجام ســقوط سوسیالیســم
در اتحــاد شــوروی ،حــذف دموکراســی از آن بــود .امّــا در مــورد
نتایــج تجربــۀ سوسیال-دموکراســی در اروپــای غربــی کــه همــواره بــه
دموکراســی وفــادار مانــد و در پایــان قــرن گذشــته جهــان را یکســره بــه
ســرمایدهداری تســلیم کــرد ،هنــوز اجماعــی بــر ســر ایــن کــه عدالــت را بــه
ســود دموکراســی رهــا کــرد ،وجــود نــدارد .ایــن معترضــه را هــم بیافزائیــم
کــه اگــر فقــط بــه خیــره شــدن در برابــر پیشــرفت ســرگیجهآور تکنولوژی
و رشــد و رونــق اقتصــادی کشــورهای «در حــال ظهــور» و تبلیغــات و
هیاهــوی بیوقفــه دربــارۀ آزادیهــای فــردی و شایستهســاالری ،و دیگــر
دســتاوردهای ســرمایهداری از ایــن قبیــل ،اکتفــا نکنیــم و بــه ایــن نیــز
بیاندیشــیم کــه حاکمیــت مطلــق ســرمایه میلیونهــا و میلیاردهــا انســان را در

ـرر و پایــان ناپذیــر اقتصــادی
چنــگال فقــر ســیاه و کابــوس بحرانهــای مکـ ّ
گرفتــار کــرده ،و دور باطــل «رشــد و رونــق و مصــرف» ،بشــریت را در
برابــر خطــر نابــودی برگش ـتناپذیر منابــع طبیعــی و محیــط زیســت قــرار
داده ،تــا ح ـدّی متوجــه خواهیــم شــد کــه اولویــت محــض بخشــیدن بــه
خواســت آزادی و دموکراســی و کــم بهــا دادن بــه آرمــان عدالــت ،مــا را
بــه کجــا خواهــد بــرد…
معضــل تقابــل آزادی و برابــری در صحنــۀ سیاســی جامعــۀ مــا،
همــواره بــه ســود ارتجــاع ،هــم مذهبــی و هــم سیاســی ،تمــام شــده اســت
(درگیریهــای اجتماعیــون بــا اعتدالیــون در مجلــس دوم ،کارشــکنیها و
مزاحمتهــای حــزب تــوده بــر ســر راه جبهــۀ ملّــی و مص ـدّق در جریــان
نهضــت نفــت ،و همراهــی خواســته و ناخواســته و گاه تمــام عیــار و آشــکار
چــپ بــا ارتجــاع مذهبــی در انقــاب اســامی) .دلبســتگان هــر دو آرمــان
آزادی و برابــری ،عمدتــاً از طبقــۀ متوســط جدیــد برخاســتهاند ،امّــا در
عمــل بیشــترین وقــت و تــوان خــود در ســر و کلــه زدن بــا یکدیگــر ،و در
نتیجــه بــه ســود ارتجــاع ،تلــف کردهانــد.
از فــردای انقــاب اســامی – و از جملــه بــر اثــر ایــن انقــاب ،-
شــرایط جهانــی در مســیری قــرار گرفــت کــه خواســت یــا آرمــان برابــری
رادر همــۀ روایتهــای آن از اولویــت انداخــت ،و در مقابــل ،خواســت
آزادی و دموکراســی را بــه ضــرورت مبــرم و یگانــۀ جامعــۀ مــا تبدیــل
کــرد .ایــن وضعیــت قاعدت ـاً میبایســت طبقــۀ متوســط جدیــد را از دور
باطــل ســردرگمی و تفرقــه خــارج میکــرد و شــرایط بســیج و ســازماندهی
آن را بــرای رســیدن بــه هدفــی کــه از انقــاب مشــروطیت بــه ایــن ســو
در پــی آن اســت ،فراهــم مــیآورد .چنیــن منظــوری تــا بــه حــال حاصــل
نشــده ،و چنانکــه تجربــۀ ســی و چنــد ســال اخیــر نشــان میدهــد ،پیــش
بینــی معتبــری هــم بــرای ایــن کــه در آینــده حاصــل شــود ،وجــود نــدارد –
«ســندروم» درمانناپذیــر تفرقــۀ آزادیخواهــان ،کــه شــاید بتــوان بــا همــان
«جدیــد» بــودن طبقــۀ متوســط توضیحــش داد ،در مقایســه بــا پایگاههــای
اجتماعــی ارتجــاع مذهبــی و ارتجــاع سیاســی ،کــه ریشــههای هــزار و
چنــد هــزار ســاله دارنــد.
حساب احتماالت
ایــن همــه ،یــک بــار دیگــر مــا را بــه مقایســۀ امــکان دســتیابی بــه
دموکراســی و شــانس برنــده شــدن در یــک بختآزمائــی برمیگردانــد.
میتــوان پذیرفــت کــه ایــن مقایســه بیــش از حــد آمیختــه بــا بدبینــی اســت.
قانــون احتمــاالت شــانس برنــده شــدن در یــک بختآزمائــی را رقمــی در
حــد صفــر بــرآورد میکنــد .حــال آنکــه زمینههــا و موجباتــی کــه احتمــال
برقــراری دموکراســی را تاًییــد میکننــد بــه هیــچ روی انکارکردنی نیســتند
 :خــارج شــدن ارتجــاع سیاســی از صحنــۀ جامعــه ،گرفتــار شــدن ارتجــاع
مذهبــی در بنبسـ ِ
ـت تناقــض مذهــب و حکومــت ،فروکــش کــردن شــور
و حــرارت انقالبــی و جایگزیــن شــدن آنهــا بــا نیازهــای ملمــوس و واقعــی،
انــزوای بیــش از پیــش رژیمهــای اســتبدادی در صحنــۀ جهانــی ،وجــود
یــک گرایــش ریشـهدار آزادیخواهانــه کــه در جامعــۀ مــا به صــورت یک
س ـن ّت مبــارزۀ سیاســی درآمــده اســت ،کنــده شــدن بخشــی از حاکمیــت
والیــت فقیــه و روی آوردن آن بــه دموکراســی – هــر چنــد بــا لعــاب یــا بــا
تعریــف مذهبــی  ،-رشــد مقاومــت ناپذیــر طبقــۀ متوســط جدیــد بــا همــۀ
مقتضیــات و الزاماتــی کــه در پــی دارد ،از جملــۀ ایــن قرائنانــد .اندیشــیدن
بــه فرارســیدن روزی کــه چاشــنی یاجرقــهای ایــن خــرج بالقــوه را بــا
قدرتــی نامنتظــر منفجــر کنــد و شــرایط برقــراری دموکراســی را فراهــم
آورد ،بــه هیــچ روی یــک خــواب و خیــال بیپایــه یــا بوالهوســانه نیســت.
تنهــا بایــد بــه یــاد داشــت کــه فــرا رســیدن چنیــن روزی تنهــا پایــان کابوس
اســتبداد و ســرکوب نیســت .آغــاز رو در روئــی واقعــی بــا مشــکلی بــه نــام
ایــران نیــز هســت.
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رامین کامران

مبــارزه بــرای تغییــر وضعیــت در ایــران صــورت مســئله بســیار روشــنی
دارد و بــرای حــل آن از بابــت نظــری ،بایــد بــه چنــد ســؤال ســاده
پاسخ داد.
اول این که از اوضاع فعلی مملکت راضی هستیم یا نه؟
بــه تصــور مــن ،جــواب اکثریــت مــردم منفــی اســت و حکومــت هــم با
جلوگیــری از آزادی بیــان و بســیاری آزادی هــای دیگــر ،نشــان مــی دهــد
کــه برداشــت مشــابهی از اوضــاع دارد.
دوم ایــن کــه چــه تصویــری از وضعیــت مطلــوب مملکــت در نظــر
داریــم و بــه ســوی چــه مــی خواهیــم برویــم؟
تصــور مــی کنــم کــه بــر ســر پاســخ ایــن ســؤال ،بیــن ناراضیــان،
کمابیــش اتفــاق نظــر وجــود داشــته باشــد .تــا آنجــا کــه بــه نظــر مــی آیــد،
ایــن هــا آزادی و عدالــت مــی خواهنــد .آزادی را متــرادف دمکراســی مــی
داننــد و عدالــت را در حرمــت بــه حقــوق بشــر مــی جوینــد.
سوم اینکه آیا خواست ما با عملکرد فعلی نظام تأمین می شود؟
تــا ایــن جــا هــم تصــور نمیکنــم اختــاف نظــر عمــده ای موجــود باشــد.
همــه ناراضیــان مــی گوینــد کــه نــه و خواســتار تغییرند.
چهــارم اینکــه تغییــر چــه چیــز؟ همیــن قانــون اساســی را نــگاه مــی
داریــم و در آن تغییــرات مطلــوب را ایجــاد مــی کنیــم ،یــا ایــن کــه از اصــل
و بنیــاد قانــون نوینــی مــی نویســیم؟
در ایــن جاســت کــه طبعــاً ســخن از انتخــاب بیــن اصــاح
نظــام حاضــر یــا جایگزیــن کــردن آن بــا نظامــی دیگــر در
میــان مــی آیــد و تفــاوت نظرهــا بــارز مــی شــود .در ایــن جــا
مــی تــوان صحبــت از انتخــاب بیــن انقــاب و اصــاح کــرد.
اصــاح یعنــی ایجــاد تغییــر در چارچوبــی معیــن کــه بــه خــودش دســت
نمــی خــورد و انقــاب یعنــی تغییــر ایــن چارچــوب .ایــن دو بــه تناســب هم
تعریــف مــی شــود و بــه اعتبــار موقعیــت تاریخــی برگزیــده مــی شــود نــه به
شــکل انتزاعــی و مجــزای از یکدیگــر .قانــون اساســی که ســند هویــت نظام
اســت ،حکــم چارچوبــی را دارد کــه بایــد تکلیفــش را معیــن نمــود و معلوم
کــرد کــه ماندنــی اســت یــا نــه.
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راه حل
مــن طرفــدار راه حــل دوم هســتم؛ چــون نظــام اســامی را اصــاح
ناپذیــر مــی دانــم .مانــع اصلــی ایــن کار قانــون اساســی ایــن نظــام اســت
کــه ســند هویــت اوســت .ایــن قانــون نــه فقــط اســطقس محکمــی دارد که
بــه قصــد حفاظــت از اســتبداد روحانیــت در برابــر بیــان اراده آزاد مــردم،
طــرح شــده اســت؛ بلکــه حتــی اگــر بخواهیــم تمامــی محتوایــش را هــم
تغییــر بدیــم و فقــط اســمش را نگــه داریــم ،بــاز مانــع رســیدن بــه هــدف
مــان خواهــد شــد .عنــوان «قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران» بــاز ما
را وادار خواهــد کــرد تــا بــرای ایــن صفــت «اســامی» ،در محتــوای قانــون
هــم مــا بــه ازایــی بیابیــم و بــه ترتیبــی بــه مذهــب ارتباطــش بدهیــم کــه خود
نفــی کننــده آزادی خواهــد بــود ـ هــم بــرای مســلمانان و هــم غیرمســلمانان
کــه از همیــن جــا در حاشــیه نظــام قــرار خواهنــد گرفــت.
بــه اعتقــاد مــن ،بایــد نظــام سیاســی ایــران را عــوض کــرد و نظــام فعلــی
را بــا نظامــی دمکراتیــک (یعنــی متکــی بــه شــراکت برابــر مــردم ایــران در
حــق حاکمیــت) ،لیبــرال (یعنــی از همــان نوعــی کــه در مغــرب زمیــن مــی
بینیــم ،نــه اســامی یــا خلقــی یــا قومــی و ) و الییــک (یعنــی بــا جــدا کــردن
دیــن از سیاســت کــه شــرط برقــراری برابــری اســت و آزادی عمــل کــردن
منطــق سیاســت) ،جایگزیــن نمــود.
خالصــه بایــد از اصــل و اســاس ،قانــون اساســی جدیــدی بــرای ایــران
نوشــت .تغییــر نظــام سیاســی هــم در هــر کجــا و بــه هــر ترتیــب کــه انجــام
بپذیــرد ،تغییــری انقالبــی اســت ،زیــرا وســیع تریــن چارچــوب حیــات
جمعــی مردمــان یــک کشــور را از بــن و بنیــاد زیــر و رو مــی کنــد .حــال
چــه بــا آرامــش انجــام پذیــرد و چــه بــا خشــونت.
اگــر معتقــدم کــه بایــد بــه راه برانــدازی رفــت ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه
نمــی بایــد دل بــه قضــا و قــدر داد .بایــد اراده ونیــرو را بــرای رســیدن بــه
هــدف بســیج نمــود .هــر نظــام سیاســی بــرای دوام آوردن طراحــی شــده
اســت و نمــی تــوان توقــع داشــت کــه خــودش در بــرگ ریــزان پاییــز از
درخــت بیفتــد .یــا خودمــان بــرای خودمــان تصمیــم مــی گیریــم یــا دیگران

زحمــت ایــن کار را خواهنــد کشــید و البتــه از ثمــرات آن نیــز برخــوردار
خواهنــد شــد.
دالیل روتافتن
بــه تصورمــن ،مشــکل اصلــی بخــش بزرگــی از ایرانیانــی کــه بــه هــر
شــکل و هــر نــوع و در هــر درجــه ای ،مخالــف وضعیــت موجــود هســتند،
ایــن اســت کــه در عیــن دیــدن صــورت مســئله و گاه در عین آگاهــی به راه
حــل روشــن آن ،تمامــی کوشــش خــودرا بــه کار مــی بندنــد تــا از پذیرفتن
ایــن حقیقــت ســاده روبرتابنــد .مقــدار بســیار زیــادی از نوشــته هایــی کــه
مــی خوانیــم و ســخنانی کــه مــی شــنویم  ،همــه در ایــن جهــت ســیر مــی
کنــد و بیــش از آنکــه متوجــه بــه اثبــات چیــزی باشــد ،معطــوف اســت بــه
نفــی برانــدازی و بــه هــر صــورت ســپردنش بــه دســت فراموشــی .یکــی از
نشــانه هــای ایــن وضعیــت ،عرضــه و رواج نســبی اصطــاح مضحــک و
مبهــم «انحــال طلبــی» اســت کــه مناســب شــرکت هــای تجــاری اســت نــه
نظــام سیاســی.
البتــه بایــد پذیرفــت کــه دالیلــی کــه در مخالفــت بــا برانــدازی عرضــه
مــی شــود ،نــه خیالــی اســت و نــه بــی پایــه .اول از همــه ایــن اســت کــه
مــردم نمــی خواهنــد بــرای ایجــاد تغییــرات مطلــوب هزینــه بپردازنــد ،یــا
القــل مایلنــد کــه ایــن هزینــه هــر چــه کمتــر باشــد .برانــدازی و انقــاب را
متــرادف خشــونت و هــرج و مــرج مــی شــمرند .خشــونت را نمــی پســندند
و مایلنــد تــا هــر چــه کمتــر بــه کار گرفتــه شــود یــا اصـ ً
ا از صحنــه غایــب
باشــد .بــر هــم ریختــن نظــم اجتماعــی را نامطلــوب و خطرنــاک مــی داننــد.
اضافــه بــر ایــن هــا ،آگاهنــد کــه نیروهــای خارجــی در کمیــن بــرای
سؤاســتفاده از موقعیــت هســتند تــا ضربــه ای بــه ایــران بزننــد .ایــن نکتــه نیــز
وجــود دارد کــه در برابــر حکومــت احســاس ضعــف مــی کننــد .در جمــع،
گزیــدن راه برانــدازی موقعیتــی ایجــاد مــی کنــد کــه مطلــوب همــه نیســت
و زحماتــی مــی طلبــد کــه همــگان مایــل بــه قبولــش نیســتند .یکــی یکــی از
نظرشــان بگذرانیــم تــا مطلــب روشــن شــود.
چرا براندازی؟
وقتــی نــام برانــدازی در میــان مــی آیــد ،طبعـاً توجــه همــگان معطــوف
بــه انقــاب مــی شــود و درســت بــه دلیــل تجربــه انقــاب اســامی ،مــردم
حتــی از نــام ایــن پدیــده هــم متنفــر شــده انــد ،چــه رســد از خــودش .در
جمــع ،اســم انقــاب ،هــم مفهــوم خشــونت را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد،
هــم شــلوغی و هــرج و مــرج را و هــم بدعاقبتــی را .هیــچ کــدام از ایــن هــا
بــا تجربیــات انقالبــی کــه در جهــان مــی بینیــم بــی ارتبــاط نیســت ،ولــی
هیــچ کــدام هــم الزامـاً در تعریــف انقــاب جــا نــدارد.
خشــونتی کــه در اکثــر مــوارد تاریخــی بــه انقــاب نســبت داده مــی
شــود ،در حقیقــت خشــونتی اســت کــه توســط رژیــم زاده از انقــاب
اعمــال مــی گــردد ،نــه خــود انقــاب .نمونــه هــا فــراوان اســت .انقــاب
مشــروطیت بــه دلیــل کودتــای محمدعلــی شــاه بــه جنــگ داخلــی کشــید و
بــا خشــونت بســیار همــراه شــد .ولــی از آن جــا کــه نظامــی لیبــرال در ایــران
برقــرار کــرد ،ایــن خشــونت دنبالــه ای پیــدا نکــرد .البتــه عــده ای محاکمــه
و محکــوم بــه اعــدام شــدند و شــاه مخلــوع نیــز وادار بــه تبعیــد شــد ولــی
نــه صحبــت از تــداوم انقــاب در میــان آمــد و نــه حــذف همــه مخالفــان
و تصفیــه ادواری جامعــه .بنابرایــن مــی بینیــم کــه تــا صحبــت از انقــاب
مشــروطیت مــی شــود ،همــه بــر بــی خشــونت یــا کــم خشــونت بــودن آن
تأکیــد میکننــد ،در صورتــی کــه تعــداد کشــته هایــش حتم ـاً از انقــاب
اســامی بیشــتر بــوده اســت! در مقابــل ،انقــاب اســامی کــه خــودش
کشــته هــای کمــی داد ولــی رژیــم زاده از آن ،بــا مخالفــان خویــش و
ک ً
ال جامعــه ایــران ،بــه نهایــت درجــه خشــن رفتــار کــرد و در ذهــن همــه
مصــداق بــارز خشــونت انقالبــی شــده اســت .در حقیقــت مــردم در هــر دو

مــورد ،آنچــه را نظــام زاده از انقــاب کــرده ،بــه پــای خــود انقــاب مــی
نویســند کــه بــه کلــی بــی ربــط نیســت ،ولــی پذیرفتنــی هــم نیســت .چــون
حــد و حــدود مســائل در آن درســت معیــن نشــده و درک مــا را از مفهــوم
انقــاب مخــدوش مــی ســازد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه کســی اصــوالً خشــونت طلــب نیســت ،مگر
برخــی افــراد نامتعــادل .بایــد دیــد کــه خشــونت انقــاب از کجــا زاده مــی
شــود .در همــه مــوارد از مقاومتــی کــه نظــام برقــرار ،در مقابــل تغییــر نشــان
مــی دهــد و مــی کوشــد تــا بــا خشــونت از آن جلوگیــری کنــد .در یــک
کالم مــردم عــادی کــه خواســتار تغییــر و ـ در مــورد ایــران امروز ـ خواســتار
احقــاق حقــوق خــود هســتند ،بــا ســاح خشــونت بــه میــدان نمــی آینــد .بــه
ایــن دلیــل ســاده کــه دســت شــان در مقابــل دســتگاه دولــت خالــی اســت
و اص ـ ً
ا دلیــل نــدارد کــه حتــی اگــر خشــونت طلــب هــم باشــند ،دســت
بــه کاری بزننــد کــه عاقبتــش معلــوم و بــه ضــرر آن هاســت .پــس ایــن
حکومــت اســت کــه آن هــا را بــه ســوی خشــونت ســوق مــی دهــد ،بــه
ایــن حســاب کــه بــه ایــن ترتیــب از پــس شــان برخواهــد آمــد ،حســابی که
همیشــه درســت از کار درنمــی آیــد.
برخــی نگراننــد کــه کاربــرد خشــونت ،گردونــه ای را بــه حرکــت
بیانــدازد کــه نمــی تــوان متوقــف کــرد و همیــن کــه نیرویــی بدیــن وســیله
حکومــت را بــه دســت گرفــت ،بقیــه هــم بــه همیــن ترتیــب بکوشــند تــا
قــدرت را از چنــگ وی بیــرون بیاورنــد .ایــن تصــور نیــز بــه اعتبــار مــن
درســت نیســت .هــر قــدر نظامــی کــه بــا انقــاب روی کار آمــده ،بــرای
دوام آوردن کمتــر محتــاج خشــونت باشــد ،امــکان ایــن کــه دیگــران
بخواهنــد و بتواننــد از ایــن وســیله بــرای ســاقط کردنــش اســتفاده کننــد،
کمتــر اســت .هــر چــه نظــام زاده از انقــاب بتوانــد گــروه بیشــتری را در دل
خــود جــا بدهــد ،یعنــی از حــذف بپرهیــزد ،کمتــر محتــاج خشــونت خواهد
بــود و کمتــر هــم در معــرض آن قــرار خواهــد گرفــت ،الاقــل از جانــب
عمــوم مــردم .دمکراســی از ایــن بابــت بهتریــن نظــام اســت چــون کمتــر
خشــونت بــه خــرج مــی دهــد و کمتــر هــم هــدف آن قــرار مــی گیــرد
و اگــر هــم گرفــت ،بــه دلیــل تکیــه داشــتن بــه اکثریــت مــردم ،بهتــر مــی
توانــد در برابــرش مقاومــت نمایــد .بایــد در درجــه اول بــه نظامــی توجــه
داشــت کــه در پــی انقــاب برقــرار مــی گــردد.
نکتــه دیگــر هــرج و مرجــی اســت کــه طــی انقــاب ایجــاد مــی شــود
و روشــن اســت کــه هیــچ کــس خواســتار چنیــن وضعیتــی نیســت .از هــم
پاشــیدن نظــام سیاســی ،تمامــی جامعــه را متزلــزل میکنــد ،دســتگاه اداری
را فلــج مــی نمایــد ،چــرخ اقتصــاد را از حرکــت بازمــی دارد و تــا تعــادل
از دســت رفتــه دوبــاره بــه دســت بیایــد ،مدتــی طــول مــی کشــد .ایــن
هــرج و مــرج هــم تــا انــدازه زیــادی بســتگی دارد بــه طــول انقــاب .اگــر
نبــرد انقالبــی کوتــاه باشــد ،آن در هــم ریختگــی کــه فرض ـاً در انقــاب
نزدیــک بــه دو ســاله اســامی دیدیــم ،کمتــر فرصــت بــروز پیــدا مــی کنــد.
کشــدار شــدن کار ،هــم تابــع جــان ســختی حکومــت اســت و هــم قــدرت
و قابلیــت انقالبیــان .آنچــه در اصــل اســباب دردســر اســت ،پیدایــش خــأ
قــدرت اســت کــه مــی توانــد توســط هــر چیــزی پــر شــود و جــا بــه هــزار
سؤاســتفاده بدهــد ،از جملــه توســط نیروهــای خارجــی.
بدعاقبتــی انقــاب هــم تابــع هدفــی اســت کــه بــرای آن معیــن شــده
اســت .انقــاب مشــروطیت خــوش عاقبــت بــود چــون معلــوم بــود کــه بایــد
بــه چــه ختــم بشــود ،ســاقط شــدن نظــام قدیــم کشــورداری و جایگزیــن
شــدنش بــا نظامــی دمکراتیــک و لیبــرال .مــردم همیــن را مــی خواســتند و
همیــن را هــم بــه دســت آوردنــد .البتــه شــکایتی هــم نکردنــد .در انقــاب
اســامی ،شــعار غالــب و قاطــع برقــراری حکومــت اســامی بــود .در نهایت
همیــن هــم برقــرار شــد ،ولــی مــردم شــاکی شــدند و بــه جــای اینکــه
خطــای خــود را بپذیرنــد ،همــه چیــز را نوشــتند بــه پــای انقــاب کــه اصوالً
بدعاقبــت اســت .ایــن طــور نیســت ،مــردم هــدف را درســت نشــناختند و
دوره جدید| شماره  | 1بهمن و اسفند ۱۳۹۳

65

حتــی وقتــی کــه بختیــار مســئله را بــه آنهــا یــادآوری کــرد ،بــه راهــی
کــه او پیــش پــای شــان گذاشــت ،نرفتنــد و بــه پیــروی از خمینــی ادامــه
دادنــد .درســت اســت کــه انقــاب اســامی بــه دمکراســی نیانجامیــد،
ولــی در بیــن انقالبیــان ،چنــد نفــر طالــب دمکراســی بودنــد؟ جمهــوری
اســامی خواســتند و جمهــوری اســامی هــم آمــد.
در نهایــت بایــد اذعــان نمــود کــه نمــی تــوان مخاطــرات انقــاب
را انــکار کــرد ،ولــی بایــد اضافــه کــرد کــه کار انقــاب و حتــی کار
سیاســت بــه طــور عــام ،اصــوالً خطــر دارد .اگــر نخواهیــم هیــچ خطــری
را بپذیریــم ،بایــد بــه ادامــه وضــع موجــود رضایــت بدهیــم و فکــر تغییــر
رااز ســر بــه در کنیــم .بایــد در عیــن واقــع بینــی ،ســنجید کــه کــدام
گزینــه بهتــر اســت؛ تحمــل نظــام اســامی یــا کوشــش بــرای آزادی؟
ایــن تصمیمــی اســت کــه هــر ایرانــی بایــد خــود بگیــرد و مســئولیتش را
هــم بپذیــرد .اضافــه کنــم کــه تصمیــم نگرفتــن در حکــم انتخــاب شــق
اول اســت.
بسیار خوب ،چگونه؟
بــه اینجــا کــه رســیدیم ،برخــی مــی پرســند و انگیــزه شــان هــر چــه
باشــد ،حــق هــم دارنــد از طرفــداران برانــدازی بپرســند کــه حــال بــا
فــرض گرفتــن برانــدازی ،بــا کــدام نیــرو مــی خواهیــد برانــدازی کنیــد؟
زور ایــن حکومــت معلــوم اســت ،زور شــما کجاســت؟ جنبــش ســبز
کــه تــازه فقــط اصالحــات میخواســت ،بــا تمــام آن عــرض و طولــش
شکســت خــورد ،پــس تکلیــف شــما روشــن اســت.
ایــن ســؤال اساســی اســت ولــی معمــوالً هنــگام طرحــش بــه یــک
نکتــه ســاده و پراهمیــت توجــه نمیشــود :ایــن کــه انقــاب بــا جنــگ
تفــاوت دارد و هیــچ گاه بــا ارتــش صــف کشــیده و آمــاده شــروع نمــی
شــود .انقــاب ،بــر خــاف جنــگ ،بــا نیــروی نســیه آغــاز مــی شــود و
تمامــی ســیر انقــاب ،فرآینــد نقــد کــردن ایــن نیروســت .بــه تناســب
موفقیــت در ایــن کار اســت کــه نیــروی انقالبیــان از نیــروی دولــت
مســتقر پیشــی مــی گیــرد و بــه موفقیــت میرساندشــان .بــرای شــروع
انقــاب ،منتظــر جمــع شــدن نیــرو مانــدن در حکــم دســت شســتن اســت
از مبــارزه.
جلــب نیــرو بــا عرضــه راه حــل و تبلیــغ و بــه عبــارت دیگــر شــروع
بــه کار اســت کــه واقــع مــی شــود ،نــه قبــل از آن .نمونــه اش انقــاب
اســامی .حکومــت شــاه از بابــت قــدرت و درآمــد نفتــی و پشــتیبانی
بیــن المللــی ،بســیار از حکومــت اســامی قــوی تــر بــود ،ولــی دیدیــم
کــه باالخــره مــردم ســاقطش کردنــد.
اگــر بخواهیــم اصــل را بــر عــدم تعــادل قــوا در اول کار قــرار
بدهیــم ،هیچکــس نبایــد پــا در میــدان مبــارزه بگــذارد .اگــر جنبــش
ســبز شکســت خــورد ،بــه دلیــل کمبــود نیــرو نبــود ،درســت بــه دلیــل
ایــن بــود کــه دنبــال توهــم اصــاح طلبــی رفــت.
در هــر جــای دنیــا وقتــی دو میلیــون نفــر در چنیــن اعتراضــی بــه
خیابــان بیاینــد ،حکومــت بایــد کنــار بــرود .اگــر در ایــران چنیــن امــری
واقــع نشــد ،بــه دلیــل وجــود شــعارهای نادرســت ،نبــود؛ بــه خاطــر
اســتراتژی و حضــور رهبــری بــی قابلیــت بــود .ایــن نقــاط ضعــف اســت
کــه بایــد رفــع نمــود ،وگرنــه مــردم ایــران ســر جــای شــان هســتند و اگــر
طرحــی بــه آنهــا عرضــه شــود کــه بخــت پیــروزی داشــته باشــد ،بــه
میــدان خواهنــد آمــد ،اگــر هــم گــران پایــی کننــد ،حکومــت خــود بــه
ایــن کار تشــویق شــان خواهــد کــرد؛ بــا بــردن حقشــان ،بــا زورگویــی
و بــا تحقیرشــان .مثــل همیشــه ،ایــن نیــروی مــردم اســت کــه کار را
یکســره میــک نــد ،نــه چیــزی دیگــر.
در نهایــت ســؤال جدیــدی مطــرح مــی شــود :ایــن نیرویــی کــه
قــرار اســت جمــع بشــود ،از کــدام منبــع تأمیــن خواهــد شــد؟ برخــی،
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بــا عطــف توجــه بــه تئــوری هــای انقالبــی و بــه خصــوص تئــوری هــای
مارکسیســتی ،دنبــال پایــگاه طبقاتــی انقــاب مــی گردنــد و از خــود و
دیگــران مــی پرســند کــه انقــاب آینــده بــا اتــکا بــه کــدام طبقــه قــرار
اســت انجــام شــود و بــه عبــارت دیگــر پایــگاه طبقاتــی آن کــدام خواهد
بــود و تصــور میکننــد کــه اگــر چنیــن چیــزی پیــدا نشــود ،انقــاب واقــع
نخواهــد شــد یــا اگــر بــه راه افتــاد شکســت خواهــد خــورد .طبعـاً در این
جــا حســاب بــر ایــن اســت کــه طبقــه ای کــه منافــع خــود را در هــدف
انقــاب مــی جویــد ،بــا آن همــراه میگــردد و دیگــر طبقــات بــه ایــن
طــرح اعتنایــی نمــی کننــد و احیانـاً بــا آن از در مخالفــت درمــی آینــد.
ایــن نظریــه اصوالًمــی نمونــه اش انقــاب اســامی نیســت کــه بســیاری
دنبــال پایــگاه طبقاتــی آن مــی گردنــد و هنــوز بعــد از بیــش از ســی
ســال ،موفــق بــه یافتــن آن نشــده انــد.
انقــاب دموکراتیــک ،نظیــر آنــی کــه مــی توانــد در ایــران واقــع
گــردد و شــر حکومــت اســامی را از ســر همــه کــم کنــد ،منطق ـاً مــی
بایســت فراطبقاتــی باشــد ،چــون دمکراســی اگــر هــم نــه در جهــت
تأمیــن منافــع همــه ،بــدون شــک در جهــت حفــظ منافــع اکثریــت
غالــب مــردم عمــل مــی کنــد .آنچــه در انقــاب اســامی توهــم بــود ،در
ایــن جــا واقعیــت اســت .در ایــن حالــت ،پایــگاه آن را نمــی تــوان بــه
معنــای اخــص طبقاتــی شــمرد ،هرچنــد بــه قرینــه مــی تــوان گفــت کــه
طبقــه متوســط ،یعنــی بخشــی از جامعــه کــه صاحــب امکانــات مــادی و
معنــوی اســت ،در پیشــبرد آن نقــش عمــده خواهــد داشــت ،همــان طــور
کــه در پیشــبرد نهضــت ملــی و انقــاب اســامی داشــت.
ولــی ایــن را هــم بایــد اضافــه کــرد کــه بــاز ماننــد انقالب مشــروطیت
یــا انقــاب اســامی ،طبقــات فرودســت شــهری نیــز خــواه ناخــواه در آن
شــرکت خواهنــد جســت .احتمــال شــرکت دهاقیــن کــه در هیــچ یــک
از جنبــش هــای اجتماعــی معاصــر ایــران نقــش فعــال نداشــته انــد ،بســیار
کم است.
کالم آخر
باالتــر گفتــه شــد کــه انقــاب از خطــر خالــی نیســت .اگــر بــی
عملــی را برگزینیــم کــه تکلیــف روشــن اســت و حاجــت بــه بحــث
هــم نــدارد .ولــی اگــر پــا در ایــن راه گذاشــتیم ،بایــد آگاه باشــیم کــه
بــا چــه تدابیــری مــی تــوان خطــر را کاهــش داد .اول از همــه بــا واقــع
بینــی .ســپس بــا انتخــاب هــدف روشــن و درســت .دیگــر اســتراتژی
مشــخص کــه تابــع هــدف اســت و طرحــش هــم کاری نیســت کــه بــه
صــورت آماتــوری و بــه ایــن ترتیــب صــورت بپذیــرد کــه هرکــس
چیــزی بگویــد تــا بعــد ببینیــم چــه خواهــد شــد .آخــر هــم رهبــری
(فــردی یــا جمعــی) اســت کــه بتوانــد جنبــش را از دیــدگاه واحــد و
روشــن و تــا حــد امــکان منضبــط بــه مقصــد برســاند .داســتان هایــی کــه
دربــاره فوایــد بــی رهبــری گفتــه مــی شــود ،اساســاً بــی پایــه و یــاوه
اســت.
چــه در جنــگ و چــه در انقــاب ،آن چــه کــه بایــد بــر آن فائــق
آمــد نیــروی معنــوی حریــف اســت و ایــن کار در انقــاب از جنــگ
بارزتــر و اساســی تــر اســت .شــعار روشــن و کوشــش در همــه گیــر
کــردن آن ،پایــه پیــروزی انقالبــی اســت.
پیــروزی بــا تفــوق فکــری اســت کــه ممکــن مــی گــردد .هــر
قــدر در ایــن کار تبلیغاتــی موفــق تــر باشــیم ،راه رســیدن بــه هــدف را
هموارتــر خواهیــم کــرد .کــم کــردن هزینــه ،مهــار خشــونت ،اجتنــاب
از پیدایــش خــأ قــدرت ،حفــظ یگانگــی در سراســر مملکــت .در
نهایــت جلوگیــری از مزاحمــت خارجــی بــه ایــن ترتیــب اســت کــه
ممکــن میزگــردد .کار بــی خطــر نیســت ،ولــی خطــر قابــل مهــار اســت؛
بــدون قبــول خطــر هــم راهــی بــه جایــی نمــی تــوان بــرد.
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واکنــش گروهــی از بانــوان کشــور و فعــاالن جنبــش زنــان در
اعتــراض بــه «اسیدپاشــی»های اصفهــان در ایــن شــهر و پایتخــت ،حضــور
خیابانــی و پرشــمار هــزاران شــهروند در مراســم ســوگ مرتضــی پاشــایی
در چنــد شــهر کشــور ،و اعتــراض مدنــی صدهــا شــهروند بروجــردی در
واکنــش بــه قتــل یــک معلــم؛ ایــن ســه رخــداد در چنــد مــاه گذشــته،
جلوههــای جدیــدی از حساســیت افــکار عمومــی و بــروز و ظهــور
خیابانــی خواســتهها و ابــراز «نگاه»هــا ،و نیــز شــواهدی دیگــر از تبلــور
مطالبــات اقشــار گوناگــون کشــور بــه بهانههــای متفــاوت اســت.
بــر ایــن مــوارد حتــی میتــوان واکنشهــای گروهــی و اعتراضهــای
همدالنـه و همــگام بخشــی از جامعــه بــه تأخیرهــا در ســفر بــا هواپیمــا را
افــزود؛ آنجــا کــه مســافران معتــرض در چنــد مــورد ،هواپیمــا را در پایــان
ســفر و بــه نشــانهی اعتــراض ـ تــا دریافــت خســارت ـ تــرک نکردهانــد.
و ایــن شــواهد ،مســتقل از بــروز و ظهــور سیاســی و معنــادار و
قابــل توجــه دانشــجویان تغییرخــواه و ســبز در روز شــانزدهم آذر ،در
آیینهــای گرامیداشــت روز دانشــجو در دانشــگاههای مختلــف ایــران
یــا در دیگــر جلســات ســخنرانی و میزگردهــا در مراکــز آمــوزش عالــی
اســت.
رویدادهــای مزبــور ـ و بهویــژه مشــارکت چشــمگیر اقشــاری از
جامعــه در آیینهــای ســوگواری خواننــدهی جــوان پــاپ ـ از زوایــای
گوناگونــی مــورد توجــه و ارزیابــی تحلیلگــران قــرار گرفتــه اســت.
شــمار ناظرانــی کــه از حضــور گســترده و کمســابقهی شــهروندان
در تشــییع پیکــر پاشــایی ،و نیــز ابــراز ســوگواری در برخــی شــهرهای
کشــور ابــراز تعجــب کردنــد ،کــم نبــود .امــا بــرای کســانی کــه وضــع
کنونــی جامعــهی ایــران را از زاویــهی «جامعــه جنبشــی» ارزیابــی
میکننــد ،رخــداد معنــادار ،چونــان بــرونداد بخشــی از واقعیــت ایــران
امــروز ،قابــل فهــم و تبییــن اســت.
ایــن وضــع (جامعــه جنبشــی ایــران امــروز) البتــه اگــر ـ بــه علــل
و دالیلــی ـ از ســوی برخــی تحلیلگــران و ناظــران ،نفــی یــا نادیــده
انگاشــته میشــود ،امــا بهگون ـهای محســوس بــا حساســیت اقتدارگرایــان
حاکــم در ایــران مواجــه شــده اســت.
بیهــوده نیســت کــه برخــی واکنشهــای امنیتــی و انتظامــی معنــادار
نســبت بــه بعضــی از تجمعهــای ســوگواری ابــراز شــد ،یــا برخــی
مقامهــای ارشــد قضایــی و انتظامــی جمهــوری اســامی ،بــه انتقــاد از

«سوءاســتفاده»ها از درگذشــت پاشــایی پرداختنــد و مراســم چهلــم وی
نــه در پایتخــت کــه در بهشــت زهــرا برگــزار شــد؛ یــا تجمــع اعتراضــی
زنــان در واکنــش بــه اسیدپاشــی بــا واکنشهــای تنــد امنیتــی و سیاســی
مواجــه گردیــد و برخــی از کنشــگران زن هــدف برخــورد قــرار
گرفتنــد؛ و حتــی حرکــت خودجــوش و اعتراضــی معلمــان و شــهروندان
بروجــردی ،توســط نیــروی انتظامــی برتابیــده نشــد.
ایــن همــه ،مســتقل از افزایــش تــوان و تجهیــزات ســرکوب در
حکومــت بــرای مقابلــه بــا «جامعــه جنبشــی» اســت .هــر چنــد هفتــه،
«مانــور»ی برپــا میشــود و نیروهــای ضدشــورش بــا وســایل جدیــد
خشــونت و ســرکوب خودنمایــی میکننــد و تهدیــد مســتقیم و
غیرمســتقیم ،تبلیــغ میشــود؛ و حتــی نیروهــای ضدشــورش از حاشــیهی
بــازی فوتبــال مشــهور پایتخــت (اســتقالل ـ پرســپولیس) بــرای بــه رخ
کشــیدن یــگان ویــژه و جدیــد ســرکوب خــود (ســوارهنظام) اســتفاده
میکننــد .
امــا «جامعــه جنبشــی» مســتقل از اراده و تمایــل اقتدارگرایــان حاکــم
در ایــران ،جــاری اســت و بــه حیــات موثــر خــود ـ هرچنــد در ســایهی
ســرکوب و زیــر تهدیــد و خشــونت مســتقیم و غیرمســتقیم ـ ادامــه
میدهــد .ایــن جامعــه جنبشــی چــه مختصاتــی دارد؟
ویژگیهای جامعه جنبشی
ســعید مدنــی ،پژوهشــگر ارشــد علــوم اجتماعــی و فعــال سیاســی
محبــوس در اویــن ،در تبیینــی از واکنشهــای اجتماعــی بــه «اسیدپاشــی»
در ایــران ،برخــی از مولفههــای جامعــه جنبشــی را مــورد اشــاره قــرار
داده؛ وی ایــن شــاخصهها را چنیــن توصیــف کــرده اســت:
نخست ،توالی بحرانها؛
در جوامــع باثبــات وقــوع مشــکالت سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی یــا
فرهنگــی امــری معمــول و اساســا پدیدآیــی مشــکالت جزئــی انفــکاک
ناپذیــر از جامعــه بشــری اســت .کارآمــدی و اثربخشــی نظامهــای
سیاســی میتوانــد مشــکالت موجــود را حــل یــا از تشــدید آنهــا ممانعــت
بــه عمــل آورد .امــا وقتــی نظــام مســلط فاقــد توانایــی الزم بــرای پاس ـخ
بــه مشــکالت باشــد و نتوانــد برپایــه رویههــا و قوانیــن و سیاســتهای
رســمی مشــکالت جامعــه را حــل کنــد ،هــر مســاله بــا مشــکل کوچــک
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و بزرگــی بــه ســادگی تبدیــل بــه یــک بحــران میشــود .جوامعــی کــه
از مدیریــت ناکارآمــد و ناتــوان از حــل مســایل جــاری برخــوردار
باشــند ،بــا سلســلهای از بحرانهــا مواجــه میشــوند کــه پایانــی بــرای
آن متصــور نیســت.
دیگر ،انبساط امر سیاسی؛
اگــر حــوزه سیاســی بــه مجموعــه مســایلی اطــاقشــود کــه بــا
روابــط و ســاخت قــدرت مرتبــط اســت ،امــر اجتماعــی مفهومــی بــه
مراتــب وســیعتر دارد .در جوامــع امروزیــن بــه دشــواری میتــوان
موضوعــی یافــت کــه فــردی قلمــداد شــود .در جوامــع باثبــات و پایــدار
تفکیــک امــور اجتماعــی از امــور سیاســی چنــدان دشــوار نیســت .افــراد،
احــزاب و گروههــا نیــز عالقــهای بــه ایــن فرآینــد ندارنــد؛ امــا در
جوامــع جنبشــی هــر امــر اجتماعــی میتوانــد بــه ســرعت وارد حــوزه
سیاســی شــود و موضوعــی بــرای بــه چالــش کشــیدن قــدرت مســلط و
نشــان دادن ضعفهــا و ناکارآمدیهــای آن.
آخر ،بازتولید بیاعتمادی؛
در جامعــه جنبشــی دیــوار بیاعتمــادی میــان فرادســتان و
فرودســتان ،مــردم و دولــت ،قــدرت مســلط و جامعــه مدنــی ،بــاال و
باالتــر مــیرود .اینچنیــن از دیــدگاه جامعــه پشــت هــر حادثــه یــا
واقع ـهای کــه مــردم را تهدیــد کنــد ،دس ـتهای مســئوالن ،مدیــران و
گرداننــدگان امــور دیــده میشــود و بــه افزایــش شــکاف میــان دولــت
ـ ملــت منجــر میشــود .از منظــر عمــوم مــردم در جامعــه جنبشــی،
دولــت عبــارت اســت از ســازمانی متشــکل از کارگزارانــی پرشــمار
تحــت رهبــری و هدایــت نخبگانــی کــه از توانایــی و اقتــدار الزم
بــرای وضــع و اجــرای قواعــد الــزام آور بــرای همــه مــردم ،بــه قاعــده
و زیــر کنتــرل درآوردن ســازمانهای اجتماعــی در ســرزمین شــخص
برخــوردار بــوده و در صــورت لــزوم میتواننــد از زور اســتفاده کنــد.
بــا چنیــن نگرشــی نســبت بــه دولــت ،در جامعــه حنبشــی ،حکومــت
محــور و مســئول تمامــی وقایــع و حــوادث اســت.
دکتــر مدنــی در تبییــن خــود بــا اشــاره بــه واکنــش اعتراضــی
محســوس در کشــور بــه «اسیدپاشــی» ،تصریــح کــرده بــود کــه جامعــه
ایــران ،جامعــه جنبشــی اســت و تــا اطــاع ثانــوی نیــز چنیــن خواهــد
بــود .از ایــن زاویــه ،بحرانهــای متوالــی ،انبســاط امــور سیاســی و
ارتفــاع گرفتــن دیــوار بیاعتمــادی دولــت ـ ملــت خصیصههــای
انکارناپذیــر چنیــن شــرایطی اســت و تنهــا راه تغییــر ایــن بســتر و
زمینههــای اجتماعــی ،ارادهای قــوی بــرای آغــاز گــذار دموکراتیــک
و پاســخ بــه مطالبــات جامعــه بهویــژه طبقــه متوســط اســت.
مهــر تأیید ناظران و تحلیلگران بیرونی
آنچــه برخــی تحلیلگــران داخلــی از جامعــه جنبشــی ایــران
میگوینــد ،از چشــم ناظــران بیرونــی نیــز پنهــان نیســت .بهعنــوان
شــاهدی مهــم ،چنــدی پیــش موسســه بینالمللــی “نومــورا” در ژاپــن
کــه خدمــات مشــاوره امنیتــی ـ اقتصــادی ارائــه میدهــد در تحلیلــی
بــه قلــم “الســتر نیوتــن” ،تحلیلگــر ارشــد سیاســی خــود ،ده کشــوری
را کــه اســتعداد بــروز ناآرامیهــای خیابانــی در مقیــاس بــزرگ دارنــد
برشــمرد؛ یکــی از ایــن کشــورها ایــران اســت.
ایــن تحلیــل از ســه عامــل نابرابــری اقتصــادی ،فســاد ،و نارضایتــی
از دولتهــا ،بــه عنــوان موتــور محــرک اعتراضهــای مدنــی یــاد
کــرده و بــا بیــان اینکــه ایــن عوامــل در حــال حاضــر در چندیــن
کشــور وجــود دارنــد ،تاکیــد نمــوده کــه در ایــن کشــورها« ،پدیــده
اعتــراض بــه احتمــال زیــاد ادامــه خواهــد یافــت».
در ایــن تحلیــل ،نــام ایــران در کنــار کشــورهایی چــون آرژانتیــن،
برزیــل ،چیــن ،روســیه ،و ونزوئــا قــرار گرفتــه ،و آمــده اســت:
«درحالیکــه چشــمانداز ،بــا روی کار آمــدن حســن روحانــی ،تــا
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حــدودی بهبــود یافتــه ،امــا همچنــان بیــکاری بــاال ،محدودیتهــا بــر
آزادیهــای سیاســی ،و خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان نــکات حســاس
باقــی ماندهانــد».
یــا در شــاهد و تحلیلــی دیگــر کــه در نشــریهی اســپانیایی “دیارویــو”
منتشــر شــده ،آمــده اســت کــه «ایــران بــا وجــود انتخــاب رییــس جمهور
میانـهرو ،حســن روحانــی ،دیگــر آنچــه کــه در گذشــته بــود نیســت۶۰ .
درصــد از جمعیــت ایــران را جوانــان تشــکیل مــی دهنــد و ایــن درحالــی
اســت کــه دیــدگاه آنهــا بــا نســل قبلــی شــان تفــاوت فاحــش دارد و بــی
شــک تــا چنــد ســال آینــده طبقــه متوســط جدیــدی را ایجــاد خواهنــد
کــرد .و ایــن بــرای شــکل گیــری یــک ســاختار اجتماعــی جدیــد
الزم است».
ایــن تحلیــل همچنیــن بــه «نارضایتــی عمومــی» و «علنــی» بهویــژه
در جوانــان از حکومــت اســامی ،و انتقــاد زنــان ـ بهویــژه بخــش
تحصیلکــرده ـ از جایــگاه اجتماعــی خــود ،کاهــش ارزش پــول
ایــران و بیــکاری ،و نیــز فعالیــت فشــرده و گســتردهی شــهروندان در
شــبکههای اجتماعــی اشــاره میکنــد.
پاتریســیا آلمارســگی ،نویســندهی ایــن تحلیــل معتقــد اســت:
«احســاس میشــود کــه تحولــی درحــال وقــوع اســت .و ایــن بهخاطــر
آن نیســت کــه نهادهــای پرقــدرت چنیــن تصمیمــی گرفتــه باشــند ،بلکــه
دلیــل آن خواســت مــردم و واقعیــت کنونــی ایــن کشــور اســت ».او بــه
«ســرکوبهای ســبعانه حکومــت» و «نزاعهــای داخلــی دســتگاههای
مختلــف سیاســی بــا یکدیگــر» اشــاره میکنــد و تحولــی برخاســته از
«قاعــدهی هــرم اجتماعــی» را منتفــی نمیدانــد.
جامعهای که مرعوب نمیشود
آنچــه در چنــد مــاه اخیــر در ایــران رخ داده (از اعتــراض بــه
اسیدپاشــیها تــا حضــور گســتردهی شــهروندان در مراســم ســوگواری
پاشــایی و تــا اعتــراض دســتهجمعی صدهــا شــهروند بروجــردی
و واکنشهــای اعتراضــی و دســتهجمعی شــهروندان بــه تأخیــر
هواپیماهــا) ،تنهــا بخشــی از «کــوه یــخ» بیــرون زده از جامعــه جنبشــی
ایــران امــروز اســت .آنجــا کــه الیههــای اجتماعــی گوناگــون،
خواســتههای خــود را ـ هرچنــد در حوزههــای فرهنگــی یــا امنیــت
شــخصی و نــوع زندگــی ـ متبلــور و پیگیــری میکننــد .و نبایــد از یــاد
بــرد کــه ایــن همــه ،پــس از تحمــل یــک دورهی طوالنــی خشــونت و
ســرکوب ،توســط الیههــای اجتماعــی گوناگــون ابــراز میشــود.
بعیــد اســت کســی بپذیــرد کــه مثــا تمامــی شــهروندانی کــه در
گوشــه و کنــار ایــران در تجمعهــای ســوگواری پاشــایی شــرکت
کردنــد ،شــیفتگان یــک خواننــدهی پــاپ و مردمــان اندوهگیــن از
درگذشــت ناگهانــی یــک جــوان باشــند .البتــه ایــن ســخن بــه معنــای
نادیــده گرفتــن واکنشهــای انســانی بــه مــرگ «غیــر مترقبــه» یــا
«ناحــق» (ناشــی از ســرطان) جوانــی مشــهور نیســت .امــا بــه تعبیــر دکتــر
ناصــر فکوهــی ،جامعهشــناس ،در برابــر ایــن مــرگ اشــتباه اســت کــه
خــود را بــا فرمولهایــی چــون «درگذشــت هنرمنــد محبــوب پــاپ» و
غیــره خــود را راضــی کنیــم؛ زیــرا ایــن بــدان معنــا اســت کــه چشــمان
خــود را بــر پدیــدهای جامعهشــناختی ببندیــم.
هرچنــد متاســفانه و بــه علــل و دالیــل گوناگــون و قابــل حــدس،
تحقیقــی میدانــی و کیفــی در ایــن خصــوص انجــام نشــده ،امــا بهنظــر
میرســد بتــوان ادعــا کــرد کــه شــمار جوانــان و میانســاالنی کــه از
یــک امــکان بــروز و ظهــور میدانــی امــن ،و ســر دادن آواز و دور
هــم زیســتن ،حســن اســتفاده کردهانــد ،کــم نبــوده اســت .شــهروندانی
کــه لزومــا بــرای مخالفــت بــا حکومــت روانــهی خیابــان نشــدهاند؛ امــا
جس ـتوجوی عالیــق فرهنگــی مســتقل آنــان ،و اصــرار ایشــان بــرای
گردآمــدن کنــار دیگــر شــهروندان و ابــراز احساســات جمعــی متفــاوت
بــا ســوگواریهای ســنتی و رســمی ،ســامانی از اقــدام اجتماعــی
میآفرینــد کــه واجــد جلــوهای نقادانــه بــه ایدئولــوژی حاکــم اســت.

هرچنــد ایــن رویکــرد متفــاوت ،بــا بیاعتنایــی بــه ایدئولــوژی حاکمــان
متجســم شــود.
در همیــن راســتا حتــی میتــوان بــه برخــی تجمعهــای چندنفــرهی
اعتراضــی نســبت بــه وضــع ناگــوار هــوا و محیــط زیســت اشــاره کــرد
کــه در قالــب اجــرای نمایــش یــا موســیقی انتقــادی ،ابــراز میشــود.
خیــل شــهروندانی کــه ســبک و شــیوهی زندگــی مســتقل از
حکومــت و ایدئولــوژی و الگوهــای مطلــوب و مــورد تبلیــغ آن را
میجوینــد ،چنــان کمیتــی دارد کــه مرعــوب نمیشــود و بــه هیــچ
تذکــر و تهدیــدی توجــه نمیکنــد.
آنــان سمتوســویی را برمیگزیننــد کــه آشــکارا در تنافــر ـ و
دســتکم در تفــاوت ـ بــا وضــع فرهنگــی مســتقر و مســلط در حکومــت
و مطلوبهــای آن اســت .تفــاوت ذائقــه و نــگاه ،و گردهــم آمــدن آنــان
ـ بــا بهــره جســتن از شــبکههای اجتماعــی و ف ـنآوری ارتباطــات ـ نــه
تنهــا خوشآینــد تمامیتخواهــان نیســت کــه برخورنــده و حساســیت
برانگیز است.
چنانکــه دکتــر تقــی آزاد ارمکــی ،جامعهشــناس معتقــد اســت:
«حــوزهی رســمی الزاماتــی را قــرار میدهــد و جامعــه هــم بــه آن
الزامــات بیاعتنایــی میکنــد .حــوزهی رســمی تــاش میکنــد مــوج
خــودش را بســازد و دیگــران را مرعــوب خــودش کنــد .ایــن حــوزه
تنهــا تبعیــت و مرعــوب شــدن رقیــب را میخواهــد امــا درمقابــل
رقیــب نــه مرعــوب میشــود و نــه معارضــه پیشــه میکنــد .رقیــب
بــازی خــودش را میکنــد».
آنگونــه کــه ایــن مــدرس دانشــگاه میگویــد ،جامعــهی ایرانــی
درحــال تغییــرات مســتمر بــدون وقفــه اســت؛ جامعــه دارد بــازی
خــودش را میکنــد .و فرجــام ایــن رونــد ،بــه تصریــح وی ،تســلیم
شــدن حــوزهی سیاســی و رســمی در مقابــل حــوزهی فرهنگــی ،و
ســازگاری بیــن ایــن دو حــوزه و درنهایــت ،دســتیابی بــه دموکراســی
اســت.
در متــن جامعــه جنبشــی ،ناراضیــان از وضــع سیاســی ـ اجتماعــی
و فرهنگــی مســتقر ،و شــهروندانی کــه مســتقل از ایدولــوژی رســمی
میزیینــد ،معترضــان بــه ســرکوب پوشــش توســط نیروهــای انتظامــی
و شــبه نظامــی حکومــت ،و شــهروندان متمایــل بــه آزادیهــای فــردی
و اجتماعــی ،لشــکری را ســامان میدهنــد کــه مترصــد بزنــگاه بــرای
جلوهگــری و تخلیــهی انــرژی خــود و طــرح خواســتههای خویــش ـ
هرچنــد بهشــکلی غیرمســتقیم ـ هســتند.
جامعــهی جــوان ایــران چنانکــه دکتــر فکوهــی معتقــد اســت،
هرچــه کمتــر و کمتــر تحمــل آن را دارد کــه ســبک زندگــی و
شــیوههای متعــارف زندگــی را دیگــران ،تعییــن کننــد .بــه همیــن
جهــت ،منطقــی تریــن برخــورد در برابــر چنیــن جامعــه ای ،بــه
رســمیت شــناختن اصولــی و نــه لزومــا قطعــی و مطلــق ،حــق «تنــوع» و
«چندگانگــی» و «تفــاوت» در ســبکهای زندگــیاش اســت.
پاســخ بــه آنچــه دکتــر فکوهــی بهدرســتی توصیــف میکنــد البتــه
در تــوان نظــام اســتبدادی زیــر عنــوان دیــن نیســت .اقتدارگرایانــی کــه
زیــر پرچــم والیــت مطلقــه فقیــه حتــی قرائــت متفــاوت از «غدیــر» را
هــم برنمیتابنــد ـ و اندیشــمندی شــیعه چــون دکتــر علیاصغــر غــروی
را محکــوم و زندانــی میکننــد ـ بهشــکلی قابــل پیشبینــی بــر طبــل
محدودیتهــا میکوبنــد و بــرای تــداوم اقتــدار غیردموکراتیــک و
گســترش ایدئولــوژی خــود از هــر امــکان و ابــزار دراختیــار حکومــت
ســود میجوینــد .تصویــب طــرح حمایت از آمــران به معــروف و ناهیان
از منکــر در مجلــس ،یــا تــاش بــرای تشــدید برخــورد بــا دارنــدگان
آنتــن ماهــواره یــا آنچــه «بدحجابــی» خوانــده میشــود ،از آنجملــه
اســت .و ایــن همــه ،بــه معنــای تعمیــق شــکاف میــان ملــت بــا حکومــت
خواهد بود.
دکتــر مســعود پــدرام ،پژوهشــگر ارشــد علــوم سیاســی و فعــال ملی ـ
مذهبــی محبــوس در اویــن نیــز در ارزیابــی قابــل تأملــی «وضــع جنبشــی

ایــران امــروز» را از زاویــهی خــود مــورد تأییــد قــرار میدهــد .وی
معتقــد اســت ،جنبــش ســبز دو وجــه مــوازی و هماهنــگ بــا هــم داشــته؛
یکــی در جهــت دموکراتیزاســیون بــه نحــوهی برگــزاری و نتیجــهی
انتخابــات اعتــراض کــرد و در مســیر مشــروطهخواهی بــا رنــگ سیاســی
کامــا مشــخص پیــش رفــت ،و البتــه هــدف ســرکوب شــدید حکومــت
قــرار گرفــت .وجــه دیگــر ایــن جنبــش ،مخالفــت بــا تمامیتخواهــی،
بهویــژه تــاش بــرای انتخــاب ســبک زندگــی اســت کــه جــدی و
پرقــدرت اســت .پــدرام بخــش مهمــی از تجمعهــای انبــوه اخیــر را
ناشــی از ظهــور ایــن وجــه از جنبــش اجتماعــی امــروز ایــران ارزیابــی
میکنــد.
بــه تعبیــر دکتــر محمدامیــن قانعــیراد ،جامعهشــناس ،فقــدان
شــرایط مشــارکت اجتماعــی ،شــرایطی را رقــم زده کــه فــرد خــود را
در شــبکههای اجتماعــی آنالیــن بــروز میدهــد .و البتــه بهتدریــج
مرحلـهای پیــدا میشــود کــه آدمهــا احســاس میکننــد بایــد در جامعــه
وارد شــوند و مشــارکت داشــته باشــند .و ایــن دســت بزنگاههــای
تاریخــی در جامعــهی ایــران کــم نبــوده و نخواهــد بــود.
چارهای جز گذار به دموکراسی نیست
واقعیــت جامعــه جنبشــی ،چنانکــه در ابتــدای مطلــب آمــد ،از
چشــم اقتدارگرایــان حاکــم نیــز پنهــان نیســت .مشــکل امــا اینجاســت
کــه جریــان مزبــور بهجــای مواجهــهای ملــی و تعاملــی اثباتــی و
واقعبینانــه و انســانی بــا ایــن واقعیــت ایــران امــروز ،تــاش میکنــد
بــا سانســور و تحریــف حقیقــت و اعمــال خشــونت و تهدیــد و
ارعــاب ،آن را بپوشــاند یــا بــه حاشــیه رانــد یــا ناچیــز بخوانــد و یــا
بیاعتنــا بــه مطالبــاتاش ،بــر طبــل ایدئولــوژی و پروژههــای سیاســی
خویش بکوبد.
اکثریــت جامعــهی جنبشــی ایــران امــا ســبک زندگــی متفــاوت
خــود و خواســتههای سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی دیگرگــون
خــود ـ نســبت بــه حکومــت ـ را میجویــد .دموکراســی و انتخابــات
آزاد ،و مطبوعــات و احــزاب آزاد و در امنیــت ،اگــر وجــوه سیاســی
خواســتههای جامعــه جنبشــی را بازتــاب میدهنــد و تأمیــن میکننــد
(چیــزی کــه بهویــژه در آذرمــاه ،و در مراســم روز دانشــجو
بهصراحــت و بــا شــجاعت ابــراز شــد) ،در ســطح و عرصــهای دیگــر
نیــز ،مطالبــات فرهنگــی و اجتماعــی متفــاوت الیههــای اجتماعــی
گوناگــون ،بهخصــوص خواســتههای طبقــه متوســط فرهنگی/مــدرن
ایــران ،جــوالن میدهــد و خــود را جابهجــا و گاه بــه گاه ،ازجملــه
در نــوع پوشــش و تقاضــای امنیــت و حقــوق مدنــی ،عرضــه میکنــد.
اینچنیــن ،بســیار بعیــد بــه نظــر میرســد کــه ســرکوب حکومــت،
هرچنــد خشــن و طوالنــی ،جامعــه جنبشــی را خامــوش کنــد و پایــان
دهــد؛ بهویــژه در عصــر ارتباطــات و فـنآوری اطالعــات کــه «داده»هــا
بیمــرز و محدودیــت ،توســط شــبکههای رادیویــی و تلویزیونــی و
اینترنــت جابهجــا و منتشــر میشــوند .نیــز در زمانــهای کــه اکثریــت
توانمنــدی از ایرانیــان ،مســلح بــه موبایــل دوربیــندار هســتند و در
شــبکههای اجتماعــی (چــون وایبــر و واتــسآپ و تلگــرام) عضــو.
و ایــن لشــکر ،خواســتههای خــود را بهگونــهای تصاعــدی ،تکثیــر و
تبلیــغ و تعقیــب میکنــد.
گــذار بــه دموکراســی و رعایــت حقــوق بشــر ،پاســخ معقــول بــه
مطالبــات گوناگــون و رنگارنــگ و زنــده در جامعــه جنبشــی اســت ،و
تأخیــر و تعویــق آن ،معنایــی نــدارد جــز افزایــش هزینههــای مــادی و
معنــوی بــرای ایــران و ایرانیــان.
و البتــه ،ایــن تنهــا حکومــت نیســت کــه بایــد بــا ویژگیهــا و
واقعیــت جامعــه جنبشــی تعییــن تکلیــف کنــد .منتقــدان وضــع مســتقر
و دموکراســیخواهان و تحولطلبــان نیــز ناچــار بــه تأمــل راهبــردی
و تعریــف و تدقیــق پروژههــای سیاســی خــود در متــن چنیــن
جامعهای هستند.
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گمانــه زنــی پیرامــون آینــده ایــران همیشــه موضوعــی مهــم و شــایان توجه
بــوده اســت .بــی ثباتــی تقریبــا مســتمر از انقــاب مشــروطه تا کنــون کــه اجازه
نــداده اســت ســاخت قدرت مشــروع و مقبــول در ایــران معاصر شــکل گرفته و
تثبیــت شــود  ،تفکــر در مــورد آینــده را بــه یــک نیاز عینــی تبدیل کرده اســت.
صــرف نظــر از جنبــه هــای کارشناســی و آگاهــی بخشــانه ایــن موضــوع
بــرای اتخــاذ راهبــرد هــای صحیــح توســط کوشــندگان سیاســی؛ امیــد آفرینی
واقــع بینانــه وجــه دیگــر نــگاه اســتراتژیک در تبییــن تحــوالت آینــده اســت.
اتخــاذ راهبــرد هــای مســئوالنه و موثــر نیازمنــد ارزیابی درســت از وضعیت
موجــود و رونــد هــای معطــوف بــه آینــده اســت .وضعیــت متغیــر و پیش بینی
ناپذیــر جامعــه ایــران کــه هــر آینــه انتظــار امر غافــل گیرانــه ای مــی رود بحث
پیرامــون آینــده و ترســیم مســیر هــای ممکــن را دشــوار مــی ســازد؛ امــا غیــر
ممکــن نمــی کنــد .از ســوی دیگــر نیــاز بــه آینــده نگــری وجــود دارد و طفــره
رفتــن از آن باعــث بــد تــر شــدن اوضــاع مــی گردد .بدیــن ترتیب باید کوشــید
بــا رصــد کــردن دقیــق و درســت و فــرا ذهنــی رونــد هــای موجــود مســیر های
کالن پیــش روی کشــور را شناســایی کرد .بــدون نگاه راهبــردی و کالن تبیین
نقشــه راه هــای موثــر ممکــن نخواهــد شــد .در ایــن مقالــه ســعی مــی شــود
کلیــت ســناریو هایــی کــه در خطــوط اصلــی سیاســت ایــران در افــق زمانــی
میــان مــدت قابــل مشــاهده اســت ،بــه صــورت خالصــه تشــریح گــردد .بدیهی
اســت کــه هــر کــدام از ایــن ســناریو هــا فرضیــه هایــی حدســی هســتند کــه
قطعیتــی در خصــوص آن هــا وجــود نــدارد و ممکــن اســت رخ ندهنــد؛ امــا
در عیــن حــال بــر اســاس شــاخص هــا و متغیــر هــای موجــود محتمــل بــه نظــر
مــی رســند.
جامعــه ایــران در یکــی از ســخت تریــن دوران هــای خــود بســر مــی بــرد.
شــکاف بیــن بخــش رســمی و آنچــه در الیــه هــای پنهانــی مــی گذرد شــدت
زیــادی یافتــه اســت .گســل هــای نســلی فعــال تــر شــده و گرایــش هــای جدید
سیاســی و فرهنگــی در نســل جدیــد رو بــه شــکل گیــری اســت .در رونــدی
متضــاد بــا چنــد دهــه گذشــته در رابطــه بــا جــوان بــودن جامعــه ایــران  ،اینــک
درصــد میــان ســاالن و جمعیــت بــاالی ســی ســال کشــور در حــال افزایــش
اســت .کاهــش نــرخ زاد و ولــد ،پیــر شــدن جامعــه ایــران را بــه امــری جــدی در
ســال هــای پیــش رو تبدیــل کــرده اســت .ایــن رونــد اگــر محقــق شــود اثــرات
مهمــی بــر عرصــه سیاســت ایــران خواهــد داشــت .از ســوی دیگــر وضعیــت
ناپایــدار خــاور میانــه و شــکل گیــری نظمــی جدیــد کــه حالــت نهایی خــود را
پیــدا نکــرده نیــز بر پیچیدگی شــرایط افــزوده اســت .خــاور میانه در حــال عبور
بــه وضعیــت جدیــدی اســت و موقعیــت ایــران به لحــاظ ژئوپلتیــک نیز ممکن
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اســت دگرگــون شــود .روابــط بحرانــی حکومــت ایــران در جهــان و منطقــه
نیــز بــر ناپایــداری بالقــوه عرصــه سیاســی ایــران افــزوده اســت .از یــک طــرف
نفــوذ حکومــت در کشــور هایــی چــون عــراق ،ســوریه ،لبنــان ،یمــن در حــال
افزایــش اســت و از ســویی دیگــر تیــره تر شــدن مناســبات با غــرب  ،اســرائیل و
عربســتان ســعودی و گســترش رقابــت و تضــاد سیاســت هــای منطقــه ای ایران
و ترکیــه کشــور را در وضعیــت تهدیــد آمیــزی قــرار داده اســت .بدیــن ترتیب
بعــد از وارد شــدن آســیب هــای جــدی بــه زیــر ســاخت هــای اقتصــادی و
اخــال در رونــد توســعه کشــور ،رشــد اقتصــادی و عمرانــی ایران نیــز وضعیت
نگــران کننــده ای پیــدا کــرده و ترمیــم آن دشــوار شــده اســت .افزایــش نگرانی
پیرامــون امنیــت و معیشــت باعث شــده تــا دمکراســی و تقویت جامعــه مدنی از
توجــه اصلــی جامعــه خــارج شــده و بــه صــورت موقت و مقطعــی به تعلیــق در
بیایــد .رکــود موجــود در عرصــه عمومــی و افــت گــروه هــای مرجع و تشــدید
ســخت گیــری هــای حکومــت نیــز وضعیــت انفجــاری را محتمــل تــر ســاخته
اســت .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و عناصــر یــاد شــده ســه ســناریوی کلــی را مــی
تــوان بــرای آینــده ایــران در نظــر گرفــت کــه در ادامــه شــرح داده مــی شــوند.
 -۱گزینه روسی شدن
در ایــن حالــت فــرض مــی شــود کــه ولــی فقیــه و اقتــدار گرایــان بتواننــد
بــر اوضــاع مســلط شــده و حکومــت در شــکل کالســیک و مســلط خــود ادامه
حیــات یابــد .بانــد هــای امنیتــی و نظامــی بتوانند بــا قبضه بیشــتر منابع قــدرت و
ثروت مناســباتی مافیایی شــبیه روســیه در کشــور برقرار ســازند و بدین ترتیب
پتانســیل هــای تغییــر و تحــول را بــه شــکل سیســتماتیک مهــار ســازند .در ایــن
ســناریو هســته ســخت قدرت حفــظ شــده و در آن تــرک و خللــی ایجاد نمی
شــود .در حــال حاضــر ســپاه و بــه طــور دقیــق تر گــروه هایــی در ســپاه در پیوند
بــا رهبــری و بخشــی از روحانیــت مدافــع نظــام موقعیــت هــای ویــژه بدســت
آورده انــد .بســیج بــه عنــوان بــازوی تشــکیالتی ســپاه در بخــش هــای مختلــف
جامعــه گســترش نهــادی یافتــه و در ســایه حامــی پــروری نیروی قابــل توجهی
را متشــکل کــرده اســت .ایــن نیــرو می توانــد حداقل حمایــت و پشــتیبانی الزم
بــرای حکومــت را از طــرق ســازمان یافتــه فراهــم ســازد .رســانه های کشــور در
قبضــه ایــن جریــان اســت .معــدود رســانه هایی کــه متعلق بــه نیرو های مســتقل
و معتــرض بــه وضــع موجــود هســتند نیــز در ســایه سانســور و خــود سانســوری
قــدرت بســیج کنندگــی و تحــول بخشــی معنــادار خــود را از دســت داده انــد
و خروجــی آنهــا در نهایــت مانــع تــداوم وضــع موجــود نمــی شــود .حکومــت
حتــی بــا سیاســت بــه حاشــیه رانــدن بخــش هــای فرودســت و نــا مطلــوب و در

عیــن حــال عــدم حــذف آنهــا مــی کوشــد فضــای اپوزیســیونل را نیــز مدیریــت
نمــوده و در مســیر شــکل گیــری اپوزیســیون مقتــدر ایجــاد اخــال نمایــد .هــم
چنیــن اصــاح طلبــی را نیــز در شــکل موثر و مشــکل ســازش خنثــی نماید .صد
هــا هــزار نفــر در تشــکیالت و نهــاد هــای وابســته به ولــی فقیه معیشــت و منزلت
اجتماعــی خــود را تامیــن مــی کننــد و نیــروی مهمــی در حفظ نهــاد والیت فقیه
و مصــون داشــتن آن از تهدیــد ها هســتند.
قــدرت مالــی نیــروی حامــی و همســو بــا رهبــری فاصلــه زیــادی بــا بخــش
هــای دیگــر جامعــه دارد .تحــوالت در خــاور میانــه باعــث هراس افــکار عمومی
از تغییــرات بــزرگ سیاســی شــده اســت و حکومــت نیــز آگاهانــه بــا بــزرگ
نمایــی ایــن هــراس و نگرانــی از تجزیــه و بــی ثباتــی کشــور می کوشــد ایــران و
جمهــوری اســامی را بــه عنــوان دو موجودیــت گسســت ناپذیر و مرتبــط با هم
جلــوه داده و تبلیــغ کنــد کــه بعــد از جمهــوری اســامی و والیــت فقیــه مقتــدر
ایرانــی دیگــر نخواهــد بود.
بنابرایــن در چنیــن حالتــی مشــابه روســیه نظــام اقتــدار گــرا بــا گســترش
بانــد هــای مافیایــی شــکل حکمرانــی اســتبداد دینــی در شــکل تمامیــت خــواه
را تثبیــت مــی ســازند و در عیــن حــال بــا بســط مناســبات پیچیــده و اجتنــاب از
کاربســت شــیوه هــای کهن و کالســیک اســتبدادی ،روبنــای جامعــه را به گونه
ای ســامان مــی دهنــد کــه مــدرن و شــبه آزاد بــه نظــر بیایــد .در ایــن حالــت
نیــرو هــای مخالــف خلــع ســاح شــده و اجــازه عمــل موثــر نمــی یابنــد .عرصــه
سیاســی و رســانه هــا کمــاکان در تیــول حاکمیــت ونیروهــای خــودی خواهــد
بــود .ولــی فقیــه بــه پشــتوانه نیــرو هــای نظامــی و ســاختار ســرکوب و بانــد هــای
مافیایــی کشــور را اداره مــی کنــد .در ایــن حالــت ولــی فقیــه بعــدی نیــز مــی
توانــد در شــکل فــردی رهبــری جامعه را در دســت گرفتــه و در ابعــادی محدود
تــر از خامنــه ای حــرف آخــر را در تنظیــم سیاســت هــای کالن کشــور بزنــد.
فرصــت هــای محــدودی نیــز در اختیــار طبقــه متوســط و تکنوکــرات هــا قــرار
مــی گیــرد تــا نارضایتــی آن هــا گســترده نشــده و وضــع موجــود بــرای آن هــا
تحمــل پذیــر گــردد.
در عرصــه فرهنگــی نیــز تحمــل پذیــری حکومــت افزایــش مــی یابــد امــا
کمــاکان اجــازه شــکل گیــری فضــای بــاز را نمــی دهــد .امــا ســعی مــی کنــد
در اشــکال فرهنگــی مــدرن و جدیــد نیــز گونــه هــای ســازگار بــا خــود را
بســازد .تاکیــد بــه جــای همســانی ایدئولوژیــک و سیاســی بــر پذیــرش فعالیــت
در چارچــوب شــرایط موجــود  ،طــرد گرایــش هــای رادیکال و ســاختار شــکن
و عقیــم ســازی اصالحــات خواهــد بــود .در عرصــه سیاســت خارجــی کماکان
مناســبات خصمانــه بــا غــرب و هــم ســویی و تقویــت بنیــاد گرایــی اســامی و
گســترش میــدان فعالیــت ســپاه قــدس ادامــه مــی یابــد .افزایــش فســاد و اقتصاد
ســیاه در ایــران ظرفیــت تحقــق ایــن ســناریو را تقویــت مــی ســازد.
 -۲گزینه چینی شدن
در ایــن حالــت فرض می شــود راهبرد سیاســی اعتــدال و یا ســازندگی موفق
مــی شــود اقتــدار گرایــان را شکســت دهــد و تغییراتی چــون مصر پســاناصر رخ
مــی دهــد .نســخه هــا و نظــرات هاشــمی رفســنجانی و حســن روحانــی و اصالح
طلبــان محافظــه کار در عمــل تحقق مــی یابد.
ایــن ســناریو مــی توانــد محصــول شــورایی شــدن رهبــری و یا انتخــاب ولی
فقیــه از بیــن نیــرو هــای میانه نظام باشــد.
در چنیــن شــرایطی عرصــه سیاســی دچــار تعدیــل هــای مختصری می شــود
امــا فضــا کمــاکان بــاز نمــی شــود و تنهــا دامنــه مشــارکت سیاســی بــه شــکل
محــدودی گســترش مــی یابــد .امــا حــوزه هــای اقتصــاد و فرهنــگ دچــار
تغییــرات بزرگــی مــی شــود و جمهــوری اســامی متفاوتــی خلــق مــی شــود
کــه شــکل اســتحاله شــده و ایدئولــوژی زدایــی شــده ســاختار موجــود قــدرت
اســت .اســم حکومــت حفــظ مــی شــود امــا رســم آن در عرصــه هــای اقتصادی
 ،فرهنگــی و اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــده و ســنت رفتــاری آن دچــار انقطــاع
مــی گــردد .در ســایه تنــش زدایــی بــا غــرب کوشــش مــی شــود ایــران نیــز وارد
شــبکه جهانــی تجــارت شــده و الگــوی توســعه کشــور بــر اســاس مــدل هــای
غربــی عملــی گــردد .در ایــن مــدل مخالفــان سیاســی در ســطح جامعــه تحمــل
مــی شــوند امــا از حضــور موثــر آنهــا در دولــت جلوگیــری بــه عمــل مــی آیــد.

روحانیــت کمــاکان دســت بــاال را در قــوه قضائیــه خواهد داشــت ،امــا اختیارات
ولــی فقیــه کاهــش مــی یابــد ولــی کمــاکان عنصــر فائقــه حکومــت باقــی
مــی مانــد .طبقــه متوســط و تکنوکــرات هــا فرصــت هایــی بــرای فعالیــت در
چارچــوب متمرکــز حکومــت پیــدا مــی کنند امــا چرخه خــودی ها در ســطوح
بــاالی تصمیــم گیــری و کنــش گــری اقتصــادی باقــی مــی مانــد .فضــای بــاز
فرهنگــی ایجــاد شــده و محدودیــت ها برداشــته مــی شــوند .در این حالت ســپاه
و نیــرو هــای بســیجی و حــزب اللهــی امــکان بازدارندگــی شــان را از دســت می
دهنــد .بخشــی از آنهــا بــا اعطــاء امتیــازات جــذب رونــد هــای اقتصــادی جدیــد
مــی شــوند امــا بخــش معتــدل امنیتــی نقــش مهمــی در کنتــرل سیاســی جامعــه
پیــدا مــی کنــد.
 -۳گذار به دموکراسی
ایــن ســناریو هنگامــی امکان تحقــق دارد که اقتــدار گرایان در تــداوم فضای
پلیســی و بســط اختنــاق نــاکام مــی شــوند .هســته ســخت قــدرت دچار شــکاف
هــای جــدی مــی شــود و جنبــش دموکراســی خواهــی و معترضــان بــه وضــع
موجــود نیــز فرصــت عمــل موثــر پیــدا مــی کننــد .شــرایط جهانــی و منطقــه ای
نیــز بــه نفــع دموکراســی در ایــران عمــل مــی کند .هــم چنیــن رویکــرد روحانی
و رفســنجانی نیــز نقــش مرحلــه مقدماتــی و تســهیل گــر گــذار مســالمت آمیــز
بــه دموکراســی را ایفــا مــی کنــد .بحــران خــاء قــدرت و واکنــش خشــونت
آمیــز شــدید گــروه هــای افراطــی مهــار مــی گــردد .در ایــن مــدل هــم چنیــن
انســجام جامعــه بــه طــور نســبی حفــظ مــی شــود .دســتگاه ســرکوب فــرو مــی
پاشــد .درایــن حالــت عرصــه سیاســی  ،اقتصــادی و فرهنگی بــه صــورت توامان
بــاز مــی گــردد .ایــن اتفــاق در حالــت هــای مختلفــی مــی توانــد رخ دهــد.
امــکان دارد بــه صــورت تدریجــی بــا قــدرت یافتن دوبــاره اصالح طلبــان تحقق
یایــد .هــم چنیــن می توانــد محصول یــک خیزش ناگهانــی جامعــه و ابرجنبش
اجتماعــی باشــد .هــم چنیــن مــرگ ناگهانــی خامنــه ای و عدم تمهیــد مقدمات
بــرای انتخــاب ولــی فقیــه بعــدی و نیــز تعمیــق بحــران جانشــینی نیــز مــی توانــد
کاتالیــزور وقــوع ایــن ســناریو باشــد.
مــی تــوان حالتــی را تصــور کــرد کــه تــداوم مقاومــت میــر حســین موســوی
و مهــدی کروبــی وحیــات دوبــاره جنبــش ســبز تجربــه ای مشــابه اروپــای
شــرقی و نهضــت مشــروطه را در ایــران رقــم بزنــد .چنیــن ســناریویی بــا موانعــی
مواجــه اســت کــه امــکان آن را دشــوار مــی ســازد ولــی عبــور از آن هــا غیــر
ممکــن نیســت .اقبــال نســل جدیــد فعــاالن بــه سیاســت  ،پذیــرش همگانــی
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و رعایــت حقــوق شــهروندی ،خــروج جامعــه از
رکــود و کاهــش نگرانــی هــای امنیتــی پیــش نیــاز چنیــن تحولــی هســتند .هــم
چنیــن همگرایــی در نیــرو هــای اپوزیســیون و جامعــه مدنــی بایــد افزایــش یابــد.
آمادگــی جامعــه بــرای مواجهــه بــا خطــر هــا و افزایــش ریســک پذیــری نیــز
فاکتــوری مهــم در وقــوع ایــن ســناریو اســت .در ایــن مــدل کنار گذاشــته شــدن
رویکــرد تحــول خواهــی محافظــه کار ضــرورت دارد .تجمیــع حداقلــی نیــرو
هــای معتــرض در حــوزه هــای مختلــف سیاســی  ،فرهنگــی و قومیتــی و مذهبی
نیــز حائــز اهمیــت اســت .در عیــن حــال شــکاف در درون ســپاه  ،جــدا شــدن
اکثریــت روحانیــت از والیــت فقیــه وشــکل کالســیک جمهــوری اســامی ،
حاشــیه ای شــدن گرایــش هــای ایدئولوژیــک و تمامیت خــواه در اپوزیســیون ،
حمایــت موثــر و عــدم مداخلــه ناموجــه قــدرت هــای مهم جهنــی نیز پیــش نیاز
هــای قابــل مالحظــه ای هســتند.
+++++
ایــن ســه ســناریو تنهــا فرضیــه هایــی هســتند کــه بــه صــورت کالن
توصیــف شــدند .هــر کــدام از آن هــا مــی توانــد بــه زیــر ســناریو هایــی
دیگــر بســط یابــد .هــم چنیــن مــدل روســی و چینــی ایــن اســتعداد را دارد
کــه حالــت ترکیبــی پیــدا کنــد .وضعیــت کنونــی کشــور ناپایــدار اســت.
محصــول ایــن ناپایــداری مــی توانــد منجــر بــه تحوالتــی غیــر مترقبــه
شــود .امــا در هــر صــورت ایــران وضعیــت یگانــه خــود را خواهــد داشــت.
اســتفاده از نــام روســی و چینــی تنهــا بــا هــدف تمثیلــی و بیــان مشــابهت ها
بــه کار گرفتــه شــد .ایــران آینــده بعیــد اســت هیــچ گاه بــه صــورت کامــل
شــبیه روســیه و یــا چیــن کنونــی شــود.
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