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ارغوان ! این چه رازیست که هر بار
” بهار “ با عزای دل ما می آید ؟!…

سرس نخ

ضایعه سیل که هم جان جمعی از هموطنان مان را گرفت و هم در آغاز سال نو آسیب های جدی به زندگی شان زد مایه تاسف همه
ایرانیان گردید .تحریریه میهن نیز ضمن احساس و اظهار همدردی نسبت به تک تک آسیب دیدگان در سیل اخیر از همه هموطنان دعوت
می کند که به یاری همه جانبه این عزیزان برخیزند.
سالهای طوالنی است که افراد و نیروها و رویکردهای مختلف خواهان تغییر در ایران تالش های گوناگونی را برای ایجاد همگرایی و ائتالف
نیروهای سیاسی انجام داده اما کمتر به فرجامی موفق نائل شده اند.
به همین مناسبت نشریه/سایت میهن پرونده شماره بیست و ششم خود را به موضوع «ائتالف نیروهای سیاسی؛ راه ها و موانع» اختصاص
داده است.
در این پرونده می خواهیم ببینیم:
الف -ائتالف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی «تغییر» در ایران به نبود رهبری بر می
گردد و یا به فقدان عواملی دیگر؟ آیا جامعه ایران با رهبری های فردی و بعضا کاریزماتیک بیشتر مناسب است یا رهبری جمعی و ائتالفی؟
ب -ائتالف بر اساس چه مبانی و بین چه کسانی باید صورت گیرد؟ در داخل ،خارج و …؟
پ-موانع ائتالف چیست؟ چه تجربه و عبرت هایی از مسیرهای ناموفق گذشته می توان و باید آموخت؟
ت-راهکارهای ائتالف چگونه است؟ روند شکل گیری یک ائتالف چه سیر و مسیری دارد؟
پرونده این شماره میهن فتح باب جدیدی است در این مبحث دیرین اما همیشه تازه .این شماره میهن اگر بتواند بر ضرورت این ایده
مهم تاکید و تدقیق کند و به ویژه علل و ریشه های ناموفق بودن بیشتر تالشهای گذشته را واکاود ،به نتیجه ای که می خواسته رسیده است.
این موضوع پرونده ای است همچنان باز که می تواند با نظریه پردازی ها و افزودن تدریجی دیگر تجارب به انباشتی قابل استفاده و راهگشا
برای مسیرها و روندهای پیش روی مردم ایران و کنشگران سیاسی و مدنی اش تبدیل گردد.
دست همه صاحب نظران و دغدغه مندانی که در این شماره یاری مان دادند را به گرمی می فشاریم و آرزوی عملی شدن ایده های مطرح
شده در این شماره را در سال پیش رو داریم.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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به یاد فرنگیس حبیبی
رضا علیجانی

حیف شد که رفت…
خانم حبیبی هم رفت .فرنگیس حبیبی .حیف،
حیف ،هزار حیف .تسلیت؛ تسلیت به همه کسانی که
او را می شناختند .هزار بار تسلیت.
فرنگیس حبیبی از فعاالن کنفدراسیون خارج از
کشور و از مدیران رادیو فرانسه پس از انقالب بود.
نویسنده و فعال سیاسی و اجتماعی و صاحب اثر
و… ؛ اما آنچه از او برای من بسیار جالب و جذاب بود
شخصیت محکم و مدیریت قوی و ثبات قدم او و تجربه
اندوزی اش در گذر سالیان عمر بود« .سال» ها بر او
نگذشته بودند ،بلکه او بود که سوار بر سرنوشتش بود و
قدم قدم تجربه اندوخته بود .آسیاب زمان گیسوانش را
سپید نکرده بود این رنگ هشیاری و تجربه اندوزی و
پختگی بود که بر چهره و گفتار و رفتار او پاشیده شده
بود .تجربه ای که نگاه به صلح و مهر و آزادی و آبادی
میهن و مردمش داشت.
وقتی در ایران بودم آشنایی ام با خانم حبیبی از
طریق تلفن و مصاحبه هایی بود که خودش با آن
صدای دلنشین و خاص اش برای رادیو فرانسه انجام
می داد .صدایی خاص ،مثل صدای خاص خانم عاطفی
قصه گو .این صدا اما راوی قصه پرغصه ما بود .قصه
همه شوریده سران آرمانگرای در جستجوی آزادی و
عدالت و مهر و محبت برای همه مردمان.
گاه قبل و بعد از مصاحبه هم صحبت هایی می
کردیم .می دانستیم که گوش های دیگری هم می
شنوند .ولی چندان اعتنایی نمی کردیم .دو مصاحبه
از همه آن مصاحبه ها برایم پرخاطره بود و هر دو در
باره اعدام های  ۶۷در دو سال مختلف؛ که قصه اش را
مجال دیگری می بایست…

خانم حبیبی تحصیلکرده
پر شور و آرمانگرایی که بعد
از انقالب به تصور تحقق
رویاهایش به ایران برگشته
بود اما چند سالی بعد دوباره
ناامیدانه از وطن رخت بربسته
بود؛ پس از دوران اصالحات دوباره و این بار در کسوت
یک اهل رسانه از سوی رادیو فرانسه سفرهایی به ایران
داشت .در این سفرها بود که از نزدیک با وی آشنا
شدم .هر بار به خانه مان می آمد .و این بار دیدم که آن
صدای خاص از آن یک شخصیت خاص است .می گفت
مادرش مدیر دبیرستان بوده است .استحکام شخصیتی
و ظرافت مدیریتی یک زن قوی و ثابت قدم و استوار بر
راه و عقیده و پرنسیب ها و اصولش را می شد یکجا در
فرنگیس حبیبی دید.
وقتی هم که ما از میهن با مشتی خاک در ساک
راهی غربت شدیم ،این بار در پاریس هم باز با همین
شخصیت قوی اما پر مهر و اهل «تخصیص»(به تعبیر
رفیق شفیق هدی صابر)؛ تخصیص وقت و مایه گذاری
از جان را دوباره شاهد بودم .هر کار و کمکی از دستش
بر می آمد دریغ نمی کرد .از تهیه وسایل منزل ،منزلی
که دوباره از صفر شروع می شد و قاشق و چنگال هم
به تعداد الزم نداشت و او به رسم رایج اینجا ما را به
منزل زن فرانسوی هنرمند و شاعر و نویسنده ای برد
که وسایل زیادی در اختیارمان گذاشت تا اینکه خود
با چشمانی که روز به روز ضعیف تر می شد کلی راه
می آمد تا معلم زبان فرانسه مان باشد .همه کسانی
که فرنگیس حبیبی را می شناسند دهها خاطره این
چنینی و بسا پردامنه تراز وی به یاد دارند.

اما یک نکته دیگر برجسته شخصیت خانم حبیبی
واقع گرایی آرمانخواهانه او و مهر وصف ناپذیرش به
ایران و مردمانش بود .همراه اصالحات می شد و همدم
جنبش سبز تا شاید راهی به آینده بگشاید .گویی
تجارب سالیان عمری که بر تک تک گیسوانش رنگ
سپیدی می زد را در ذهن عمیق و ضمیر دقیقش بر
هم می نهاد تا شاید راهی بگشاید به آینده ای روشن.
حبیبی چیزی کم نگذاشت .بدون هیچ کم فروشی.
در آخرین روزهای زندگی اش آخرین کتابش به بازار
آمد .دلی در ادبیات و سری در سیاست داشت .نگاه
زنانه اش به هر دو عرصه و رفتار عمیقا متاثر از این
نگاه به وی جاذبه و جذابیتی خاص می داد .زنی
کنشگر و فعال و اثرگذار بر پیرامون کوچک و بزرگش
با شخصیتی بسیار خاص و قابل احترام.
مطمئنم خبر مرگش غمی را که از مدتها پیش قلب
هر آشنای با او و بیماری اش را می فشرد به قطراتی
از اشک تبدیل می کند .می دانم خیلی از این آشنایان
خواهند گفت حیف .حیف شد که رفت.
چقدر صحنه سیاست و عرصه عمل مبتنی بر رفاقت
در سرزمین محنت زده و منش آفت خورده فعاالن
سیاسی و مدنی ما به نگاه و عمق و کنش و شخصیت
خاص زنانه او که شفقت و مهری عمیق و وسیع و
چتری فراگیر بر سر همه ایرانیان داشت ،نیازمند است.
حیف شد که رفت…
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ائتالف به مثابه “معرفت”
محمدجواد اکبرین

شاید چون «ائتالف» در معنای سیاسی رایج،
یک «اتحاد موقت» معنا میشود تحلیل کامروایی یا
ناکامی آن نیز در بیشتر اوقات به علتهای موقت و
دالئل شخصی و فصلی تقلیل مییابد و ما را از تأمل
در بسترهای معرفتی آن غافل میکند؛ وگرنه همان
مشکالتی که گریبان مقوالتی چون گفتگو ،همسویی
و همسایگی را میگیرد در پدیدهی ائتالف سیاسی نیز
محتاج تأمل و عالج است.
برای طرح و نقد این مسئله ،میتوان از همان راهی
رفت که داریوش شایگان در «هویت چهل تکه و تفکر
سیار» رفته است؛ او برای توضیح منظورش ،از «اری
ایتالیایی چپ که بعدها بخشی از
دِلوکا» نویسنده
ِ
تورات و انجیل را ترجمه کرد کمک میگیرد؛ دِلوکا
در کتاب «طبقه همکف» مینویسد« :هر یک از ما
جمعیتی در خود نهان دارد ،هر چند که با گذشت
زمان تمایل مییابیم این کثرت را به فردیتی بیمایه
تبدیل کنیم .ما مجبوریم فرد بمانیم و تنها یک اسم
داشته و نسبت به آن پاسخگو باشیم ،از این رو اشخاص
متنوعی را که در وجود ما گرد آمدهاند به خاموش
ماندن عادت دادهایم».
شایگان این تعبیر را «استعارهای گویا» میخواند
که بیانگر موقعیت انسان امروز است؛ «انسانی که قادر
نیست وجود خود را در محدودههای یک هویت معین
حفظ کند .ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تأکید
کنیم ،هر چه تعلق خود را به فالن گروه یا ملت با
صدای بلند جار بزنیم ،آسیب پذیری هویت خویش
را بیشتر نشان دادهایم .انسان امروز از آن رو دچار
بحران هویت است که هویت دیگر مجموعهای یکدست
از ارزشهای ثابت و مطمئن نیست».
با اینهمه اما او تاکید میکند که گفتهاش «بدان
معنا نیست که شخصیت ما در نوعی گدازه بیشکل و
نشان حل شده است ،بلکه بدان معناست که تقلیل
شخصیت ما به سطح فردیتی بیمایه ،دیگر پاسخگوی
واقعیت فردیِ مدرن ما نیست».
اگر چنین تلقی را از تحوالت معرفتی انسان امروز
و هویتش بپذیریم و سیاستورزی انسان جدید را هم

از این وضعیت جدا ندانیم
تحلیل ما از ناکامی و کامروایی
ائتالفها نیز تغییر میکند و از
تقلیل شخصی و فصلی نجات
مییابد.
به اندازهای که فرد-حزب
از تعریفها و تشخیصهای
خدشهناپذیر فاصله میگیرد و
نگاهش به «خود» و «دیگری»
تغییر میکند امکان تن دادن
ِ
«منفعت
به ائتالف برای
فراتر» فراهمتر میشود؛ اما
مگر چنین وضعیتی جز با
بازشناسی معرفتی
بازخوانی و
ِ
و اخالقی خود و دیگری ممکن است؟
معرفتی ائتالف ،گویا کسی اختالف ندارد
در وجه
ِ
بر سر اینکه «تفاهم» پیشنیاز «توافق» است اما خود
«تفاهم» از منطق تازهای پیروی میکند در جهانی که
روشنی جهان گذشته نیست .قهرها
«بایدها» دیگر به
ِ
بیشتر محصول قهرمانهایی است که در نظر و عمل،
یکهتاز و مدعیاند و چون امکان مفاهمه با آنها وجود
ندارد نه تنها «ائتالف با دیگری» ناممکن میشود بلکه
به «انشعاب در خود» میانجامد .جهان متکثر امروز
«قهرمان همه فن حریف» عمیقا شک دارد و
اما به
ِ
چون همگان را در کشف حقیقت شریک میداند از
تفاهم برداشت عمیقتری دارد .تفاهم در جهان و
انسان جدید تنها یک ضرورت در وقت حاجت نیست
بلکه یک نیاز عمیق برای بهتر فهمیدن ،آموختن و
ساختن است .توقع «ساختن» از کسی که تفاهم را
چون مجبور به توافق است در سطحیترین صورت
خود درک و تعریف میکند توقعی بیهوده است؛ و نه
عجب اگر پرچم انبوهی از ائتالفها با وزش بادی بر باد
میرود وقتی مدعیانش همان تصور کهنه و کهن را از
تفاهم و توافق ،با خود و در خود دارند.
نکته دیگر در وجه معرفتی مسئله ،اولویت انسان
بر هر آرمانی است؛ این نیز در گذشته به اندازه امروز
مقبول نبود؛ گذشتهای که دعوا بر سر «حقانیت» در

صدر اولویتها بود و تصور این نبود که این انسان
گوشت و پوستدار و رنجها و عواطف و منافعش
بتواند محور اتفاق و ائتالف باشد .در چنان جهانی،
چه نگاه ایدئولوژیک و چه نگاه سکوالر ،هر دو انسان
را تابعی از باورهای خود میدانستند .پاسخ به این
پرسش که« :چرا و تا کجا و برای کجا انسان باید در
خطر قرار گیرد ،یا دعوتی را بپذیرد ،یا در چارچوب
حرکتی قرار گیرد؟» دیگر به روشنی گذشته نیست و
همین ناروشنی (که از لوازم نگاه متکثر مدرن است)
به آسانسازیِ ائتالف کمک میکند! زیرا به میزانی که
هر یک از اطراف ائتالف ،مسائل از پیش روشن شده و
تردیدهای رفع شده داشته باشند به سختی میتوانند
بر حداقلها توافق کنند .به عبارت دیگر «تفاهم» بر
نادانستهها و اقرار به تردیدهاست که توافق را ممکن
میکند.
هر چه میگذرد تن دادن به این تکثر و تردید،
فراگیرتر میشود و به تدریج ،آن قهرمانهای
توافقناپذیر ،افرادی نابالغ به نظر میرسند و آنانکه
توان و توشهی بیشتری برای ائتالف دارند «مقبول
طبع مرد ِم صاحبنظر» میشوند .البته همواره ممکن
است ناگهان و در موجی مقطعی ،جریانی فضا را غبار
آلوده کند تا بتواند بینیاز از این تردیدها و پرسشها به
هدفی برسد اما در مدت کوتاهی (که در زمانهی رسانه
و شبکههای اجتماعی به سرعت کوتاهتر میشود)
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غبارها مینشیند و هزاران سوال در اطراف آن جریان
ایجاد میشود و زمینگیرش میکند.
بازشناسی
اخالقی ائتالف نیز تأمل و
در وجه
ِ
ِ

بر صبر و تحمل دیگری باشد در نیاز خود به دیگری
ریشه دارد.
مثال دیگری برای وجه اخالقی مسئله ،دوگانهی

«قهرمان همه فن حریف» عمیقا شک دارد و چون
جهان متکثر امروز اما به
ِ

همگان را در کشف حقیقت شریک میداند از تفاهم برداشت عمیقتری دارد .تفاهم

در جهان و انسان جدید تنها یک ضرورت در وقت حاجت نیست بلکه یک نیاز عمیق

برای بهتر فهمیدن ،آموختن و ساختن است .توقع «ساختن» از کسی که تفاهم را
چون مجبور به توافق است در سطحیترین صورت خود درک و تعریف میکند توقعی

بیهوده است؛ و نه عجب اگر پرچم انبوهی از ائتالفها با وزش بادی بر باد میرود
وقتی مدعیانش همان تصور کهنه و کهن را از تفاهم و توافق ،با خود و در خود دارند.

مفاهیم ،ضروری به نظر میرسد .آوردهاند که گاندیِ
قدیسان را ارج مینهاد که میتوانند آلودگیهای
بزرگّ ،
زالل قداستشان بشویند و عالج
قدرت و سیاست را به ِ
کنند؛ تاریخ اما نشان داد که حتی قدیسان هم بینیاز
از دیگری نیستند! اخالق و قداست و معنویت تا وقتی
بر «دیگری» بنا نشود مغلوب «خود» میشود و حتی
«ریاضت با خود» نیز ارمغانی نمیآورد .این بدان معنا
نیست که پیشینیان« ،تحمل دیگری» را فضیلتی
اخالقی نمیدانستند ،بلکه به این معناست که «تحمل
دیگری» باید جایش را به «دعوت از دیگری» بسپارد.
ِ
حقانیت من،
در «تحمل دیگری» نوعی تکب ِر مبتنی بر
وجود دارد که زیر جامهی «فضیلت صبر» پنهان شده
است؛ در جهان جدید اما «مدارا» بیش از آنکه مبتنی

«ایثار و استیثار» است که میراث معارف اخالقی
پیشینیان ماست؛ اولی «گذشتن از خود در پای
دیگری» است و دومی «خواستن برای خود علیرغم
دیگری» .آوردهاند که در مسائل دنیوی و مادی باید
اهل ایثار بود اما در مسائل معنوی باید استیثار داشت و
علیرغم دیگران ،بر سر معنا ایستاد و عقبنشینی نکرد.
ظاهر سخن شاید لطیف و پذیرفتنی است اما به نظر
میرسد مرزهای این دو ،در تحول تکثرگرای جهان
جدید جابهجا شده است.
یعنی حتی معنویت و معنا نیز ،آنگونه که «من»
مسلّم و خدشهناپذیر میپندارم ،مصادیقش را
میشمارم و بر آن میایستم میتواند در ترازوی
تفاهم با آنچه که «دیگری» از جنس معنا میداند

ادامه از صفحه 11
شبکه های اجتماعی ،سیاست را در انجام وظیفه اصلی
خود که تجمیع اراده و توان گروه های اجتماعی برای
سیاست ورزی و تغییر است ،با چالش های نوینی مواجه
کرده است .به نظر می رسد که سیاست سنتی ایرانی
نتوانسته است خود را با سطح تکامل علم و فن انطباق
دهد و از امکانات عظیمی که در نتیجه این امر پدید
آمده ،به خوبی استفاده کند.
پیری عامل دیگر ناکارآمدی در تحقق همکاری
هاست .مستقل از موضع و قضاوت نسبت به انقالب
بهمن ،کادرهای اصلی که کنترل سیاست را در دست
دارند ،مشروعیت خود را از ” انقالب” می گیرند .این
مشروعیت اما ،آلوده به زخم و خون است .نسل پنجاه و
هفتی ،نسلی زخمی است که تا امروز نتوانسته به طور
کامل از زخم های خود عبور کند ،گذشته را در پرانتز
بگذارد و دستی را به گرمی بفشارد .شتاب تکامل و
تحوالت ،بار دیگر به گسست میان نسل های جوان،
میانسال و سالخورده انجامیده است.
خود خواهی های بدخیم ،گرچه تا حدودی ناشی
از عوامل پیش گفته هستند ،اما مستقل از آنها هم
تاثیرات بازدارنده و مخربی در امر همکاری ها بازی
می کنند .ما کنشگران سیاسی پنجاه و هفتی ،عموما
از جامعه ای سنتی و سنت زده و نیز “انقالب زده”
برخاسته ایم که در آن “خود خواهی” امری نکوهیده
تلقی شده و این حقیقت که محرک اصلی کنشگران
حوزه های اجتماعی و بویژه مدعیان سیاسی ،دست
یابی به پذیرش اجتماعی است ،به مثابه موضوعی
ناپسند ،مورد انکار قرار می گیرد .پیامد این زهد
دروغین البته ،سرکوب غرایز طبیعی است .غرایزی که

به گونه ای ناهنجار و بدخیم سر بلند می کنند و به
تقابل بر می خیزند.
گروه های سیاسی ایرانی به طرز ترسناکی از عدم
حضور زنان رنج می برند .این عدم حضور عالوه بر همه
ضررهای مهم دیگر ،ما را از روحیه و تدبیر همگرایانه
زنان هم محروم می کند و باعث تشدید واگرایی ها
می شود.
سرانجام تالش سیستماتیک حکومت برای متفرق
نگه داشتن اپوزیسیون و عدم اشراف به این موضوع،
عامل دیگر واگرایی هاست .وزارت اطالعات حکومت
مدت هاست که عالوه بر سرکوب ،توان خود را بر
پیشگیری متمرکز کرده است و بدین منظور به
کمک عوامل خود ،با تحریک خودخواهی ها و تشدید
اختالفات ،در کار متحد شدن مخالفین اخالل می کند.
کدام سطح از همکاری؟
نیاز کشور ما تشکیل جبهه و اتحادی وسیع و پایدار
از همه نیرو های سیاسی باورمند به ضرورت گذار از
جمهوری اسالمی به یک حکومت سکوالر و متکی بر
اصول همبستگی ،برابری  ،آزادی و توسعه پایدار است
نگاهی به حجم و سطح اختالفات نشان می دهد که
دست یابی به چنین اتحادی در گام نخست امکان پذیر
نیست و باید مراحلی از همکاری ها طی بشود تا شرایط
برای گامهای بزرگ تر فراهم گردد.
محتمل ترین شکل همکاری“ ،ائتالف برای انتخابات
آزاد” میان تشکل های شناسنامه دار جریان “تحول
طلب” و گرایش “گذار” با مشارکت بخش هایی از
گرایش اصالح طلب است.
منشور جمهوریخواهی ( http://jomhouri.com/
 )۱۹۸/jomhouri/archivesکه در سال  ۲۰۰۳به امضای
حدود  ۱۱۰۰تن از کنشگران سیاسی جمهوریخواه
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سنجیده شود .آیا اگر چنین اتفاقی برای «معنا»های
خدشهناپذیر پیشین افتاده باشد نباید در معنویت هم
ایثار کرد و معناهای دیگر را دید و شنید؟
در چنین وضعیتی ،مدعی ائتالف به جای «تعریف»
«تدقیق»
از چیزی ،در تالشی مشترک با دیگری به
ِ
همان چیز میپردازد و آنجا که مرزهای معنایی خود
و دیگری به هم میرسند همانجا بستر شکلگیری
ائتالف است.
این آیا به معنای نفی هر گونه هویت و دستهبندی
نیست؟ و مگر چنین چیزی ممکن است و اصال
هویت و مرز و دستهبندی است که به ائتالف معنا
میبخشد؛ پاسخ این است که انسان جدید باید
تفاوت «دستهبندی» را با «بستهبندی» دریافته باشد؛
هویتی که راه را بر دیگری ببندد دستهبندی نیست،
بستهبندی انسانهاست و چنین تلقی از هویت دینی یا
سیاسی نه تنها راهی به ائتالف نمیبرد بلکه در دل آن،
تروریسم و فاشیزم زاده و پرورده میشود.
«خوشبختی تردید»
انسان جدید به میزانی که از
ِ
بهرهمند شده ،در این تجربه از «ما» جلوتر است و
ایرانی مواجه با سنتها و باورهای
انسان
مرادم از «ما»،
ِ
ِ
محکم و مسلّم است.
تمام سخن همین است که ائتالف سیاسی را پارهای
جدا افتاده از گرفتاریهای انسانیمان در گفتگو و
تفاهم و توافق ندانیم .ائتالف اگر قبل از تالش بیرونی
درون تکتک مؤتلفان اتفاق نیفتند
برای تحقق آن ،در
ِ
ناکام میماند .این مقوله را بیش از هر تعریف و تحلیل
دیگری ،باید به مثابه معرفت دانست که درک آن،
پیشنیاز موفقیت یک ائتالف سیاسی است.
رسید ،کماکان یکی از دقیقترین و معتبر ترین
اسنادی است که می تواند بر فراز گروه گرایی ها،
مبنای همکاری ،ائتالف واتحاد وسیع ترین طیف های
دموکراسی خواه کشور قرار بگیرد .به چرایی این مدعا ،
با رجوع به متن سند می توان پی برد.
بررسی تجارب مثبت و منفی تاریخ معاصر کشور
در زمینه اتحاد ها ،از جبهه ملی تا شورای ملی
مقاومت ،شورای همآهنگی اصالح طلبان ،پروژه اتحاد
جمهوریخواهان و پروژه های مشابه دیگر ،نشان می
دهند که به ثمر رساندن اینگونه همکاریها کار آسانی
نیست و مدیریت موفق چالش های اجتناب ناپذیر
میان گروه ها ،دستجات و افراد درون ائتالف ها حداقل
مستلزم آن است که:
الف -هدف کامال مشخص ،به دقت تعریف شده
و حتی المقدور قابل حصول باشد .اهداف کلی و
نامفهومی نظیر “گذار” و اسناد کالن برنامه ای نمی
توانند ،ائتالف موفقی را پایه گذاری کنند.
ب -نقشه راه دسترسی به هدف ،به دقت طراحی
ومورد توافق کامل قرار بگیرد و تعهدات همه طرف ها
کامال مشخص باشد.
ج -فقط جریاناتی وارد ائتالف شوند که در درون خود
از حدی از انسجام سیاسی و سازمانی برخورداربوده ،در
زمینه اهداف ائتالف ،تفاهم درونی قابل اتکایی داشته
باشند.
همبستگی هایی با محتوای دستیابی به “جمهوری
سکوالر و دموکراتیک” یا ” شورای مدیریت گذار” کمتر
به ائتالف های واقعی شباهت دارند و بیشتر تالش هایی
برای مدیریت انتقال قدرت به شمار می روند که منطقا
باید ساختاری جبهه ای و برنامه هایی برای گذار و اداره
کشور در آینده داشته باشند.
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کشور در بحران ،اپوزیسیون پراکنده ،راه خروج چیست؟
بهروز بیات

پیشگفتار
احتجاجات نظری همراه با آزمون های تاریخی به ما
میآموزند که رژیم های غیردمکراتیک در دراز مدت
پاینده نیستند هر چند که ممکن است بتوانند در
برش های معین تاریخی پایدار بنمایند .اما پایداری
موقتشان نیز منوط به این است که تا چه اندازه
کارآمدی داشته باشند.
رژیم جمهوری اسالمی از آغاز بنیانگذاری اش راه
آزادی ستیزی و دمکراسی گریزی و تبعیض را در پیش
گرفته است و به علت تمرکز و انحصار قدرت در دست
قشر روحانیت ،خود را از داشتن کارگزاران کارآمد
محروم کرده است.
هر نظام سیاسی در جهان نیاز به مشروعیت دارد.
این مشروعیت در نظام های دمکراتیک از راه مشارکت
آزادنۀ شهروندان در امر سیاسی کسب میشود ،به شیوه
آن
آن نظام و نظام را از ِ
ای که شهروندان خود را از ِ
خود میدانند .در چنین نظامی که بر مینای حکومت
قانون ناشی از میل و ارادۀ بیشینه ای از شهروندان
ِ
شکل یافته است ،بخت ادارۀ بهینۀ جامعه و الجرم
کارآمدی اقتصادی اش باالتر است .از این روی نظام
دمکراتیک از دو سو مشروعیت میگیرد :از مشارکت
آزادانه و دمکراتیک شهروندان از یکسو ،و از کارآمدی
منتج از آن ،که بازتابش را از جمله و به ویژه در گسترۀ
اقتصاد و رفاه عمومی نشان میدهد ،از دیگر سو.
جمهوری اسالمی فاقد این دو خصیصه بوده و بدین
سبب در طول حیاتش به بحران های پرشمار برخورد
کرده و هر گز به تعادل نرسیده است .اما با قاطعیت
می توان گفت که بحران کنونی ژرفترین و جامع ترین
بحران رژیم است .این بحران ته مانده های مشروعیت
اش را نیز زدوده است :فقدان کارکرد درست و موثردر
ادراۀ روزمرۀ کشور ،دولت بی اختیار همراه با مجلسی
که نه میخواهد و نه میتواند منشا اثری باشد ،سیاست
مالی فاسد و سیستم بانکی ورشکسته ،بی قانونی
ناشی از غیاب یک سامانۀ دادگستری که هم مشکالت
حقوقی شهروندان را حل و فصل کند ،هم در برخورد
با بزه کاری و جنایت موثر واقع شود و هم آزادی و
امنیت شهروندان در برابر حکمرانان را تامین کند،

باعث گسترش فساد ،ارتشا،
اختالس و چپاول ثروت های
عمومی و خصوصی توسط
کارگزاران نظام شده است .به
همۀ این نابسامانی ها ،دخالت
در زندگی شخصی شهروندان
و انحطاط فرهنگی و نیز
افزوده شده است.
این وضعیت که بر همگانی
که مایل بدیدنش باشند،
آشکار است ،رژیم را تا آستانه
ناپایداری رانده است و قاعدتا
باید انتظار دگرگونی های
اساسی در کشور را داشت
سیاسی
کنشگران
که سمت و سویش میتواند از سوی
ِ
ِ
جمهوریخواه و جامعۀ مدنی تحت تاثیر قرارگیرد.
درضرورت سامان یافتن اپوزیسیون
می دانیم که دگرگونی در هیچ رژیمی که فاقد
اپوزیسیونی متشکل باشد ،رخ نمی دهد و چنانچه رخ
دهد به آشوب و هرج ومرج درمی غلتد و نتیجه ای
مطلوب به بار نمی آورد.
بیهوده نیست که رژیم های دیکتاتوری همۀ کوشش
خود را براین متمرکز میکنند که از به وجود آمدن
اتحادیه های حرفه ای ،احزاب و سازمان های جامعۀ
مدنی خارج از کنترل خود ،یا در اصطالح جمهوری
مرجع
اسالمی “غیر خودی”  ،و برآمد شخصیت های
ِ
اپوزیسیون با ترور و سرکوب و داغ ودرفش ممانعت به
عمل آورند.
کارآئی رژیم جمهوری اسالمی
بحران مشروعیت و
ِ
کشور را به سوی ناپایداری سوق داده است ،یا به
عبارت دیگر تعادل کنونی جمهوری اسالمی تعادلی
است ناپایدار که هر لحظه میتواند با تلنگری به سوئی
درغلتد.
به نظر من رژیم جمهوری اسالمی دیگر فاقد آن
ابزار و منابع انسانی و مالی است که حتی در غیاب
فشار جهانی ،بتواند کنترل اوضاع را جز به زو ِر بازویِ
مسلح اش بازگرداند.

وظیفۀ اپوزیسیون
طبیعتا اپوزیسیون برای تدارک و برخورد با چنین
اوضاعی باید پیشبینی های الزم و اقدامات بهنگام را
انجام دهد.
از ملزومات ساختن یک نظام جمهوری توام با
دمکراسی ،انفکاک در درون جامعه بر مبنای منافع
اقشار و طبقات و گروه های اجتماعی است ،زیرا که
یک شاکلۀ اصلی دمکراسی وجود این سازمان هایِ
ِ
مختلف جامعه است
منافع اقشا ِر
مدافع
بیان کننده و
ِ
ِ
که منافعشان کم و بیش با هم مغایرت و تضاد دارند.
دمکراسی در واقع نهادهائی را تعبیه میکند که این
منافع مختلف در چهارچوبی مسالمت آمیز با بحث،
گفتگو ،مناقشه ،جدل و در پایان با سازش و توافقی در
تحمل همه دست یابند و منافع همۀ گروه های
خور
ِ
درگیر را در اندازه ای پذیرفتنی تامین کند.
برای مثال وجود اتحادیه های آزاد کارگری و
کارفرمائی شرایطی را فراهم میکند که در اندرکنش
با یکدیگر به سطحی از مز ِد مزدبگیران دست یابند که
هم رفاه مزدبگیران را فراهم کند و هم تقاضای کاال
را در سطحی مناسب برای چرحش اقتصاد نگهدارد
و از سوی دیگر سود و امکان انباشت سرمایه برای
کارفرمایان را فراهم کند.
در عرصۀ فرهنگی وجود اتحادیه های آزاد
هنرمندان ،تشکیل مجامع برای باورهای دینی و غیر
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دینی کمک میکنند که اینان به اهداف فرهنگی شان
دست یابند.
وجود و آزادی احزاب به مثابه بیان کننده گان
منافع گروه ها ،اقشار و طبقات اجتماعی به همراه
با انتخابات آزاد کمک میکند که در سطح کشوری
تمایالت و منافع دسته جات گوناگون از شهروندان
بازتاب یافته رعایت شوند.
هر چند که پس از خیزش گستردۀ دی ماه ،۹۶
تظاهرات ،اعتراضات و اعتصابات پراکنده ادامه یافته اند
اما نسبت به شدت وخامت اوضاع اقتصادی ،اجتماعی
و فساد و چپاول ثروت کشور از سوی کارگزاران رژیم
شهروندان عمیقأ ناراضی ،هنوز آرام
و وابستگانشان،
ِ
مانده اند.
پرسش این است که چرا؟
به نظر من میتوان از جمله دالیل چنین وضعی
برشمرد:
عدم وجود دورنمائی برای تحول و بدیلی برای رژیم
کنونی .بدین معنی که غیاب یک اپوزیسیون دمکرات
و ملی که خود در وجه غالب پیامد سرکوب ناشی
از چهار دهه حکمرانی استبدا ِد چمهوری اسالمی
است ،راه های سازماندهی احزاب سیاسی و اتحادیه
های حرفه ای بسته بوده است .وضعیت بی شباهت به
دوران پایانی رژیم پهلوی نیست که اپوزیسیون امکان
هیچگونه کنش سیاسی و سازماندهی علنی نداشت و
تنها مذهبی های روحانی به مثابه دوزیستان هم پایگاه
آشکار و هم نافی پنهان رژیم پهلوی بودند و با وزیدن
نسیم تغییر به ناگهان جان گرفتند و قد برافراشتند.
بدین معنی که سازمان هائی نبودند که مردم از وجود
و برنامه هایشان از پیش با خبر باشند .اکنون نیز رژیم
اسالمی امکان تجلی سازمان های سیاسی جمهوریخواه
را گرفته است و مردم نمیدانند چه آینده ای در
انتظارشان خواهد بود .طبیعتأ مار گزیده از ریسمان
سیاه و سفید میترسد .تجربه بغایت منفی انقالب ۵۷
شهروندان را هشیار ،به وسواس واداشته و نگران کرده
است – امری که قاعدتا مایۀ خرسندی است.
ایران به میانجی حکمرانی نادرست رژیم اسالمی
به وضعیت خطیری رانده شده است .سیاست خارجی
ولی فقیه ،دشمنی بی حد
دشمن آفرین و ماجراجویانه ِ
وحصرش با امریکا و اسرائیل  ،سیاست مداخله گرانه

در منطقه مانند محمد بن سلمان و نتانیاهو که خود
البته بخشأ ناشی از سیاست ماجراجویانه و خود خواستۀ
ولی فقیه در دشمنی با امریکا و اسرائیل است ،باعث
نا امن شدن محیط پیرامون در خاورمیانه شده است.
دست یازیدن امریکا و متحدانش به تحریک در مناطق
مرزی ایران که از سوی رژیم اسالمی مغفول واقع
شده اند به موازات تحریم های فلج کننده اقتصادی،
دورنمای آینده را باز هم کدر تر و شهروندان ناراضی
جمهوری اسالمی را به احتیاط و تامل بیشتر برای
انتخاب راه برون رفتن از جمهوری اسالمی واداشته
است .به گمان من ورود ترامپ و عملکردش هم
میتواند به تحکیم موقت جمهوری اسالمی بیانجامد و
هم میتواند ،چنانچه اوضاع به وفق مرادش پیش روند،
بخت یک تحول دمکراتیک را به شدت کاهش دهد.
ایران جمهوریِ اسالمی در غلیان است ،سامانه
ِ
حکمرانی اش هم مشروعیت اش را از دست داده و
هم انسجام داخلی اش را .یک چنین سامانه ای در
تعادل ناپایدار میتواند تحت شرایطی غیر قابل پیش
بینی بی سامان شود یا به عبارتی دیگر از هم بپاشد.
همپاشی هم میتواند به فروپاشی بیانجامد و هم به
گذار به سامانه ای دیگر.
فروپاشی آینده ای تیره تر را تصویر میکند.
اما برای تحول و گذار ،دو مسیر دیگر را نیز میتوان
پنداشت:
دمکراتیزه کردن ایران و روی آوردن به حکومت
قانون و باز سازی کشور
فرادستی باز هم فزونتر نظامیان همراه با ولی فقیه
یا بدون او ،که کشور را باز هم بیشتر به باتالق فروبرد.
از این روست که وظیفه اپوزیسیون دمکراتِ
جمهوریخواه عظیم و زحمت اش افزون می شود.
رژیم والیت فقیه ظاهرأ توانائی تشخیص وخامت
اوضاع را ندارد و بر این پندار است که همچون پیش از
این با ترور ،وسرکوب و شکنجه و زندان و اعدام قادر
خواهد بود سیادتش را تحمیل کند .انتضاب های اخیر
از جانب او ،بسان جابجائی صادق الریجانی از ریاست
دستگاه دادگستری هم زمان به شورای مصلحت و
شورای نگهبان  ،یعنی دو نهادی که باید در رقابت
با همدیگر قاعدتأ شورای نخست اعمال شواری دوم
را ارزیابی و در سنجش با مجلس قضاوت کند .از

در وضعیت موجود یکی از مناسب ترین گزینه ها می تواند ائتالف و اتحاد

عملی باشد که با گردآمدن دیگر جریانات جمهوریخواه و شخصیت های سیاسی

موجود پیرامون سازمان خوشنامی چون جبهه ملی ایران ،صورت پذیرد .البته چنین

مهمی منوط به این است که جبهۀ ملی با پذیرفتن بازگشت به ترکیب جبهه ای اش

حاضر باشد درهای خود را به سوی دیگر جریانات جمهوریخوا ِه دمکرات ایران بگشاید

و بدینوسیله مبتکر ائتالفی فراگیر شود .گسترۀ طیف این ائتالف میتواند قاعدتا از

مذهبی های سکوالر ماننداصالح طلبان بریده از رژیم اسالمی ،نهضت آزادی ،ملی

مذهبی ها تا کوشندگان نهضت ملی ،لیبرال دمکرات ها ،سوسیال دمکرات ها تا چپ
های دمکرات را در بر بگیرد.

اش در خاورمیانه در خدمت همین سیاست ،برنامۀ
هسته ای نامعقول و ویرانگرش کشور را در لبۀ پرتگاه
قرار داده است.
ورود ترامپ به صحنۀ سیاست جهان و خروج امریکا
از توافق هسته ای برجام همراه با تحریکات متحدانش

طرف دیگر ،گماشتن جنایتکاری چون رئیسی“ ،آیت
اهلل قتل عام” ،به سِ مت رئیس دستگاه دادگستری و
همزمان معاونت مجلس خبرگان ،پیامی است برهنه به
شهروندان که برای نارضایتی و خواسته هایشان پشیزی
ارزش قائل نیستند .بدین سبب است که بخت اینکه
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از درون دستگاه والیت فقیه جمهوری اسالمی واقع
بینی ای برخیزد و گامی در جهت گشایش سیاسی به
سوی درون و بیرون بنهد ،تقریبأ منتفی است .با توجه
به اینکه در پی ناکارآمدی و فساد فراگیر ،کمبود منابع
مالی و محدودیت های شدید جهانی امکان دگرگون
شدن وضعیت اقتصادیِ ناگوار شهروندان شدنی نیست،
در زمان حاضر تنها راه و وسیله ای ممکن که بتواند
از سقوط آزاد حتی تا فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
ممانعت به عمل آورد ،جلب اعتماد از دست رفته
بیشینه ای بزرگ از شهروندان ایران و بازگرداندن
امید در آنان است .این اعتماد و امید را فقط با گشایش
سیاسی ،به مثابه گام نخست در راه بهبود امو ِر دیگر،
میتوان بازسازی کرد .بسیار بعید است رژیم والیت
فقیه بخواهد و بتواند به چنین مهمی دست یازد – زیرا
که حتی اگر هم بخواهد ،ممکن است دیر شده باشد.
سیاست ورزی اپوزیسیون جمهوریخواه
اپوزیسیون جمهوریخوا ِه دمکرات
هن ِر سیاست ورزیِ
ِ
در این نهفته است:
با هدف تحول اساسی در نظام در جهت فرارفتن یا
گذار از آن به یک جمهوری عرفی ناوابسته به هیچ دین
و ایدئولوژی  ،از فروپاشی دستگاه اداری اش به ویژه
عمومی آن جلوگیری کنند.
بخش حافظ نظم
ِ
مخاطب اصلی جمهوریخواهان دمکرات و سکوالر
بخش های وسیعی از شهرنشینان اقشار متوسط
عادی و فرهنگی ،مزدبگیران در بخش های مدرن
صنعتی و اتنیک های تحت تبعیض مضاعف هستند.
پیام جمهوریخواهان بایسته است که بازتاب دهندۀ
گرایشات اینان باشد ،که همانا بریدن از رژیم اسالمی
است.
بدون فشار از پائین که به شکل گردهمائی های
مسالمت آمیز خیابانی ،نافرمانی مدنی در اشکال
گوناگون اش در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی-
بسان مبارزۀ فرهنگی زنان که در معرض تبعیض
مضاعف اند -و نهایتأ از طریق اعتصابات گسترده،
امکان ایجاد شکاف در بدنۀ رزیم و وادار کردن اش به
تمکین در برابر خواست شهروندان ،مهیا شود.
تحول مسالمت آمیز با تکرار ِوردوار این صفت رخ
نمیدهد ،بلکه منوط به روند و نقشۀ راه تحول است.
روند فرارفتن از جمهوری اسالمی بایسته است که
نهادمند باشد .منظور از نهادمند این است که با شورش
خیابانی و حمله و تسخیر ،هر چند بی سالح ،به مراکز
رژیم یا نهاد هایش صورت نگیرد ،بلکه از راه تحمیل
انتخابات آزاد با شرکت بی تبعیض همۀ احزاب ،گروه
ها و شخصیت های کشور و زیر نظارت نماینده گان
آنان و در چارچوب قواعد متداول جهانی.
این راه و روشی ایجابی و دربرگیرنده است که
تهدید را از روی پایوران رژیم برمیدارد و تحول را به
امر حیات و ممات به آنان ننمایاند.
سازمان یابی تحول
بدیهی است که یک جنبش پراکنده و سازمان
نیافته پتانسیل در غلتیدن به آشوب و افراطی گری
را در خود می پروراند .بدین سبب وجود سازمان ها
و شخصیت های مرجع برای ساماندهی ،مسالمت آمیز
ماندن و به هدف رسیدن جنبش اجتماعی از ضروریات
اند.
پرسش این است که در غیاب چنین سازمان هائی
در درون کشور – و حتی در بیرون کشور با وجود
شرایط دمکراتیک – چگونه سازماندهی کنش های
شهروندان و با مقصد تحول پایه ای میتواند متحقق
شود؟
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در درون کشور
ایران جمهوری اسالمی سرکوب،
می دانیم که در
ِ
زندان و شکنجه مخالفین به موازات جلوگیری از
سازمان دهی شهروندان غیر خودی در اتحادیه ها و
احزاب و دیگر تشکیالت مردم بنیاد از آغاز و پیوسته
در جریان بوده است .و اکنون به نظر میاید که رژیم با
انتصابات اخیرش قصد آن دارد که در این راه کوتاهی
نورزد.
از سوی دیگر می دانیم که جنبش سبز در شهرهای
بزرگ و جنبش دیماه  ۹۶در قلمرو گستردۀ سراسری،
هم مشروعیت رژیم را بیش از پیش آشکارا زدوده اند
و هم این احساس در دل شهروندان ُرسته است که
ناراضیان و مخالفان رژیم اکثریتی بزرگ را تشکیل
میدهند .پیامدش این است که بسیاری نشانه ها بر
این داللت دارند که ترس شهروندان در بیان خواسته
ها و بروز اعتراض شان به میزان زیادی شکسته شده
است .فزون بر این ،دعواهای درون حاکمیت و برمال
کردن فساد رقبای درون نظام نیز به این دگرگونی
در نگاه و رفتار شهروندان اثر گذاشته است .و اما
شکستن ترس شهروندان گام نخست برای شکستن
سامانه هائی استبدادی است که دچار فساد و ناکار
آمدی سیستماتیک اند و تنها به یاری ارعاب حکمرانی
میکنند.
بدیهی است که رژیم های مستبد عمومأ و رژیم
های افراطی مذهبی خصوصأ در عین سرکوب سفاکانه،
پتانسیل شقاوت و تبه کاری خود را بیش از آنچه
در توان دارند ،جلوه میدهند – چنین بوده و هست
جمهوری اسالمی و افراطی تر از آن داعش .میتوان
انگاشت که بخشی از انگیزۀ جمهوری اسالمی با
انتصاب جنایتکاری چون رئیسی به عنوان قاضی
القضات ایجاد وحشت باشد .اما تجربه تاریخی نشان
داده است که دستگاه سرکوب چنین رژیم هائی در
شرایط بحرانی و زیر فشار شهروندان معتزض یکپارچه
نمیمانند.
چه می توان کرد؟
شهروندان ایران بسیار خردمندتر و آزموده تر از
آنند که بار دیگر بی گدار به آب بزنند .هم تجربۀ
تاریخی فاجعه بار جمهوری اسالمی و هم وضعیت انزوا
و سرشار از دشمنان خود تراشیدۀ جاریِ رژیم والیت
فقیه ،از شهروندان بیشینه ای از تامل و وسواس را
جایگزین اعتماد برانگیزی
طلب میکند .تا هنگامیکه
ِ
برای رژیم اسالمی در افق پدیدار نیاید ،شهروندان ،با
وجود نارضایتی مفرط  ،دست به کنش گسترده نمی
زنند .از اینجاست که اتحاد و ائتالف همۀ جریانات
جمهوریخواه دمکرات که خواهان تحول اساسی در
ساختار حکمرانی کشور و فرا رفتن از رژیم والیت فقیه
هستند ضرورت عاجل پیدا میکند.
امر سیاسی برای برانگیختن ،تجهیز و هدایت
جنبش شهروندان نیاز به سازمان ها و شخصیت های
مرجع دارد .پیکار اجتماعی در چارچوب این ائتالف
وسیع است که هم سازمان مرجع را ممتاز میکند و هم
فرهمندی (کاریزما) برای رهبران مستعدش فرامیاورد.
نخست اینکه برای خروج از بی شکلی و توده واری
ایران در زیر سلطۀ جمهوری اسالمی ضروری است که
اندیشه های گوناگون سیاسی جمهوریخواه از عدالت
طلب و چپ دمکرات تا لیبرال و مذهبی سکوالر تا
محافظه کا ِر مطلقأ بازارباور در ارتباط با پایۀ اجتماعی
بالقوۀ شان مخاطبین خود را یافته و سامان یابند.
البته گفتن این امر بس آسانتر از عمل به آن
است .فرض بر این است که رژیم اسالمی چنین تکاپو

هایی را تحمل نمیکند ،مگر اینکه فشار اجتماعی به
او تحمیل کند .اما آنچه که در هر حال کم و بیش
کوشش جریان های سیاسی برای ترسیم
عملی است
ِ

گردآمدن دیگر جریانات جمهوریخواه و شخصیت های
سیاسی موجود پیرامون سازمان خوشنامی چون جبهه
ملی ایران ،صورت پذیرد .البته دست یازیدن به چنین

برای خروج از توده واری ایران در زیر سلطۀ ج.ا ضروری است که اندیشه
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گرایش خروج از توده
ترویج
کوشش جریان های سیاسی برای ترسیم نقشۀ راه و
ِ
ِ
ِ

ِ
منافع اقشا ِر مختلف است.
انفکاک (دیفرانسیاسیون)
واری به سمت
ِ
گرایش خروج از توده واری به سمت
ترویج
نقشۀ راه و
ِ
ِ
ِ
منافع اقشا ِر مختلف است.
انفکاک (دیفرانسیاسیون)
ِ
این مساعی با سازماندهی در اندازه ای که در وضعیت
معین رژیم اسالمی ممکن باشد و ساختن هویت
سیاسی متمایز شان استمرار مییابد .آنچنان که در
باال بیان کرده ام ؛ بار دیگر تاکید رواست که در جامعه
ِ
انفکاک منافع ،ساختن
ای توده وار و آمرف ،بدون
دمکراسی شدنی نیست.
مبانی ائتالف و اتحاد عمل سازمان های
جمهوریخواه
اما اگر انگیزه های بنیانی جریانات جمهوریخواه
را در نظر بگیریم که همانا دمکراسی عرفی درون
زا با مشخصاتی چون آزادی های فردی ،آزادی بیان
تبعیض
رفع
ِ
و رسانه ها ،برابری حقوقی شهروندان و ِ
وراثتی ،فقاهتی ،فرهنگی ،جنسیتی ،مذهبی و اتنیکی،
انتخابات آزاد و منصفانه ،برقراری حکومت قانون ،حفظ
تمامیت ارضی ،روابط دوستانه باجهان و توسعۀ کشور
باشد ،در این صورت دارای آن چنان اهداف مشترکی
هستند که زمینۀ اندرکنش شان را برای یافتن راه
های همکاری در برابر رقیب غدار و سفاکی چون رژیم
والیت فقیه فراهم کند .این جریانات میتوانند با حفظ

رژیم جمهوری اسالمی دیگر

فاقد آن ابزار و منابع انسانی و مالی
است که حتی در غیاب فشار جهانی،

بازوی
بتواند کنترل اوضاع را جز به زو ِر
ِ
مسلح اش بازگرداند .دگرگونی در هیچ
رژیمی که فاقد اپوزیسیونی متشکل

باشد ،رخ نمی دهد و چنانچه رخ دهد
به آشوب و هرج ومرج درمی غلتد و
نتیجه ای مطلوب به بار نمی آورد.

هویت سیاسی برای تدوین یک برنامۀ اتحاد عمل و
اقدام هماهنگ بر مبنای اهداف مشترک مذکور در
باال ،کمر همت ببندند.
به نظر من ،در وضعیت موجود یکی از مناسب ترین
گزینه ها میتواند ائتالف و اتحاد عملی باشد که با

مهمی منوط به این است که جبهۀ ملی با پذیرفتن
بازگشت به ترکیب جبهه ای اش حاضر باشد درهای
خود را به سوی دیگر جریانات جمهوریخوا ِه دمکرات
ایران بگشاید و بدینوسیله مبتکر ائتالفی فراگیر شود.
گسترۀ طیف این ائتالف میتواند قاعدتا از مذهبی
های سکوالر ماننداصالحطلبان بریده از رژیم اسالمی،
نهضت آزادی ،ملی مذهبی ها تا کوشندگان نهضت
ملی ،لیبرال دمکرات ها ،سوسیال دمکرات ها تا چپ
های دمکرات را در بر بگیرد.
ایرانیان برون مرزی
هم اکنون می توان ادعا کرد که شمار کالن
مهاجرین ایرانی در فراسوی مرزهای ایران گونه ای
ایران کوچک را تداعی میکند .اما باید متوجه این امر
بود که برای بیشینه ای از اینان که در کشورهای نوین
شان ادغام شده اند ،وضعیت ایران در زندگی واقعی
شان چندان اثری ندارد .به جز برای بخش خُ ردتری
که هنوز در تکاپوی بازگشتند ،ایرانیان برون مرزی
گرایشات سیاسی شان بر مبنای منافع مادی روزمره
شان نیست بلکه از چشمه تفکرشان برون می تراود.
با این وجود ،ترکیب و صف بندی شان می تواند کم
وبیش تصویر ی از ترکیب در درون کشور باشد با این
تفاوت مهم که همکاری و ائتالف از اندیشه شان نشات
میگیرد و نه از منافع شان ،از این روی در خواسته
هایشان کمتر نرمش و سازش جای دارد .تجربه نشان
داده است که هنگام روشن شدن افق تحول هم در
درون و هم در بیرون کشور آمادگی سازش و اقدام
مشترک افزایش می یاید.
ایرانیان برونمرزی طبیعتا نمیتوانند موتور تغییر در
درون کشور باشند اما می توانند با ایجاد ائتالفاتی شبیه
آنچه در درون شکل می گیرد به موازات و در ارتباط
با همفکران خود در درون کشور صدای شهروندان
تحولخواه ایران را به گوش جهانیان برسانند .ائتالف
و اتحاد عمل شان گرانیگاهی ایجاد میکند که بتوانند
آسان تر درهای باز و گوش های شنوا در مخاطبان
غربی شان برای جلب پشتیبانی جهانی بیابند .این
نکته حائز اهمیت است که ائتالفات برونمرزی ها
نمیتواند سخنگو اما میتواند بلندگوی ائتالفات درونی
باشند.
از سوی دیگر ،با توجه به امکانات رسانه ای موجود
در خارج از کشور و محدودیت دسترسی به رسانه ها
در درون  ،ائتالف جریانات و شخصیت های سیاسی
ِ
هماهنگ
دمکرات برونمرزی میتواند پژواک رساتر و
خواسته ها و اعتراضات شهروندان به سوی سرتاسر
درون کشور باشد.
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همگرایی؛ مبانی ،شانس ها و تهدیدها!
احمد پورمندی

مقدمه
ائتالف را فرهنگ معین در مفهوم عمومی آن ” ،باهم
شدن” و “به هم پیوستن” معنی کرده است و در ویکی
پدیای فارسی ،مفهوم سیاسی آن معادل  ))coalitionو
اتحاد موقت گروه ها و نیرو های سیاسی که هدف های
معینی را دنبال می کنند ،توضیح داده شده است.
در ویکی پدیای آلمانی مفهوم عام واژه ، Koalition
“با هم رشد کردن”“ ،اتحاد” و “به هم پیوستن” تعریف
شده و در مفهوم مشخص و محدود سیاسی آن هم،
اتحاد موقت احزاب ،گروه های مشابه و فراکسیون های
پارلمانی دانسته شده است.
با رجوع به این منابع و درک عمومی از این مقوله،
می توان گفت که ائتالف سیاسی اوال -خصلت موقت
دارد و ثانیا – برای دستیابی به اهداف معینی شکل
می گیرد و به این مفهوم ،با صورت مساله جنبش
دموکراسی خواهی در ایران ،گرچه تماس دارد ،اما
انطباق چندانی ندارد .اغتشاش در کاربرد مفاهیم می
تواند به اغتشاش در عمل هم بینجامد.
صورت مسئله!
انسداد سیاسی ناشی از حاکمیت دینی و مبتنی
بر والیت مطلقه فقیه ،با انکار حق مردم در تعیین
سرنوشت خویش ،کشور را به انزوا در عرصه بین المللی
و دولت را به عدم کارآمدی در تمشیت امورعامه دچار
کرده است  .پیامد حاکمیت دینی ،بحرانی است عمیق،
همه جانبه و مزمن که همه وجوه زندگی اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را در خود غرق کرده و
تداوم حکمرانی را تنها از طریق تکیه بر سرنیزه میسر
ساخته است.
نقاط تفاهم!
به رغم برخی سایه روشن ها ،می توان گفت که در
خطوط اصلی این ارزیابی و تحلیل ،بخش بزرگی از
جامعه سیاسی اپوزیسیون اتفاق نظر دارد .همین بدنه
اصلی ،بر سر مشخصات نظام دلخواه خود نیز از حد
معینی از تفاهم برخوردار است که محورهای آن را می
توان بدینگونه دسته بندی کرد:
یگانه منشا مشروعیت و اقتدار حکومت ،اراده

آزاد شهروندان است که در
انتخابات آزاد ،سالم  ،منصفانه
و ادواری متجلی می شود.
حاکمیت بر اساس اصل
تفکیک قوا ،شامل پارلمان
برگزیده ،قانونگذار و نظارتگر،
قوه قضاییه مستقل  ،رسانه
های آزاد و مستقل و قوه
مجریه برگزیده و پاسخگو در
مقابل پارلمان و مردم است
دین و دولت حق دخالت در
امور یکدیگر را ندارند .مبنای
تدوین قوانین ،فرامین دولتی
و احکام قضایی ،دالیل عقلی
موجودی است که در انحصار و اختیار گروه اجتماعی
خاصی قرار ندارد.
همه شهروندان  ،مستقل از جنسیت و گرایش
جنسی ،تعلق قومی ،دینی  ،اعتقادی و زبانی دربرابر
قانون و در بهره جویی از فرصت ها و اطالعات برابرند.
پاسداری از صلح و حفظ محیط زیست ،اصولی
تخطی ناپذیرند که حاکمیت و مردم موظف به وفاداری
به آنها هستند.
“عدم تمرکز” اصل راهنمای حکمرانی است .در
خدمت تحقق توسعه پایدار و متوازن ،در چارچوب
حفظ مرزهای کشور ،حد اکثر عدم تمرکز در اداره
امور محلی اعمال خواهد شد .در همه حال ،انتشار و
کنترل پول ملی ،حفاظت از مرزها و سیاست خارجی
در انحصار دولت مرکزی است و رسمیت زبان فارسی
به مثابه زبان مشترک و سراسری ،خدشه ناپذیراست.
سیاست خارجی کشور غیر ایدئولوژیک است و در
خدمت منافع ملی  ،حفظ صلح و پاسداری از زمین
قرار دارد .بر قراری و گسترش روابط متقابال سودمند و
مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهائی که سازمان
ملل موجودیتشان را به رسمیت شناخته ،اصل راهنمای
سیاست خارجی کشور است.
نقاط افتراق!
موارد اصلی اختالف را می توان به گونه زیر طبقه

بندی کرد.
شکل حکومت:
در این مورد پنج گرایش قابل تفکیک هستند
الف -جمهوری عرفی
ب -سلطنت مشروطه
ج -جمهوری با جهت گیری رعایت حضور اسالم به
مثابه دین اکثریت مردم
د -جمهوری فدرال
ه -مسکوت گذاشتن شکل حکومت و ارجاع به
مجلسس موسسان
حد عدم تمرکز:
در کنار نیروهای ملی گرایی که سقف عدم تمرکز
را “خود مختاری” در امور محلی و در کادر انجمن
های ایالتی و والیتی قانون اساسی مشروطه می دانند
و با آموزش به زبان مادری در همه مقاطع تحصیلی
مخالفند ،نیرو هایی وجود دارند که با شعار فدرالیسم
ملی -قومی ،طالب بازنگری اساسی در تقسیمات
کشوری بر اساس تعلقات قومی ،آموزش در تمام
سطوح به زبان مادری ،داشتن نیروی مسلح و مرزبانی
محلی و حدی از مناسبات مستقل خارجی هستند.
اقتصاد:
عالوه بر نگرش سوسیال دموکراتیک که بر اساس
اصل ” اقتصاد بازار تا هرجایی که ممکن باشد ،دخالت
دولت هر جا که الزم باشد” یک “اقتصاد اجتماعی بازار
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بنیاد” را برای ایران مناسب می داند ،بخشی از گروه
ها با هر گونه دخالت دولت مخالفت می کنند و گروه
هایی هم طالب حفظ و بازسازی قسمت های مهمی از
اقتصاد ،تحت کنترل دولت هستند .جایگاه ایران در
تقسیم کار جهانی نیز مورد مناقشه است .در زمینه
مدیریت منابع و صنایع نفت و گاز و الگوی توسعه پایدار
کشور نیز تفاهم کامل وجود ندارد.
رابطه دین و دولت:
گرچه بر سر نوعی از سکوالریسم حد اقلی تفاهم
گسترده ای وجود دارد ،اما هنوز بخش هایی از نیرو
های مذهبی یا ملی-مذهبی ،طالب نقش ویژه برای
اسالم در حکمرانی و قانون گذاری هستند.
سیاست خارجی:
بخشی از نیرو های چپ و یا اسالمگرا با
غیرایدیولوژیک بودن سیاست خارجی موافق نیستند
و نوعی عدالت طلبی و ظلم ستیزی و یا همبستگی
اسالمی را از ضروریات سیاست خارجی می دانند.
کدام راهبرد؟
چهار دوگانه ” اصالح و انقالب” “ ،خشونت و
مسالمت” ” ،قانون و فراتر از قانون” و ” عوامل داخلی
و خارجی” بر تدوین راهبرد ها تاثیر تعیین کننده ای
برجا گذاشته اند و زیر این تاثیرمی توان راهبرد های
موجود را بدینگونه دسته بندی کرد:
اصالح طلبی حکومتی:
حرکت در چارچوب قوانین موجود و به شیوه
مسالمت آمیز ،پرهیز از نافرمانی مدنی  ،تمرکز بر مبارزه
پارلمانی ،رد هر نوع کمک خارجی و تغییر از طریق
تسخیر نهاد های انتخابی مجلس ،ریاست جمهوری و
شوراها و اقناع اقتدارگرایان برای تجدید نظر در سهم
و رفتار خود
رفرمیسم پیگیر یا تحول طلبی:
استفاده از همه ظرفیت های قانونی  ،تقویت نهاد
های مدنی ،تکیه بر نافرمانی مدنی  ،بهره جویی
سنجیده و مشروط از امکانات جهانی  ،بسیج مسالت
آمیز ملی برای آزاد سازی انتخابات و تحمیل انتخابات
آزاد به حکومت
انقالب رنگی یا ” گذار”:
تقویت نهادهای مدنی ،تکیه بر نافرمانی مدنی  ،بهره
جویی سنجیده از همه امکانات جهانی  ،ایستادگی در
مقابل خشونت حکومتی و دفاع از خود  ،بسیج ملی با
هدف برگزاری رفراندم ” جمهوری اسالمی آری یا نه؟”
انقالب توده ای:
بهره جویی از همه اشکال مبارزه ،استفاده از امکانات
ملی و بین المللی ،تدارک قیام توده ای ،بر کناری یا
سرنگون کردن جمهوری اسالمی  ،تشکیل دولت
موقت و فراخواندن مجلس موسسان
عالوه بر اینکه برخی از نیروها ممکن است راهبرد
مورد نظرشان را متفاوت با راهبرد های مذکور بدانند،
در درون هر کدام نیز دسته بندی هایی وجود دارد.

مجاهدین ،چپ های رادیکال گرچه در براندازی ج.ا.
اشتراک نظر دارند ،اما در بهره جویی از حمایت دولت
ها ،موضع متفاوتی دارند .چپ ها بر خالف مجاهدین
اعتقادی به دریافت کمک از دولت های مخالف ج .ا.
ندارند .به همین ترتیب در میان اصالح طلبان حکومتی
نیز ،تمایل و نظر یکسانی در مورد نافرمانی مدنی و
مبارزات خارج از پارلمان وجود ندارد و گرایشاتی در

خطر فروپاشی کشور ،جنگ و جنگ داخلی  ،تداوم
اقتدارگرایی ویرانگر کنونی و یا باز سازی آن در اشکال
نوین ،همه نیرو های ترقی خواه و آزاداندیش را وامی
دارد که اهداف شخصی ،گروهی و اجتماعی خود را در
رقابت سالم و ثمربخش با یکدیگر و به مثابه “مسابقه در
خدمت و پذیرش مسئولیت” پیگیری کنند و با شناخت
موانع همکاری و غلبه بر آنها راه رسیدن به اراده و

چهار دوگانه « اصالح و انقالب» « ،خشونت و مسالمت» « ،قانون و فراتر

از قانون» و « عوامل داخلی و خارجی» بر تدوین راهبرد ها تاثیر تعیین کننده ای

برجا گذاشته اند و زیر این تاثیرمی توان راهبرد های موجود را بدینگونه دسته بندی
کرد-1:اصالح طلبی حکومتی -2رفرمیسم پیگیر یا تحول طلبی  -3انقالب رنگی یا
« گذار» -4انقالب توده ای.

آن ،بدون مرز بندی با گرایش غالب ،با جنبش تحول
طلبانه سبز همدلی بیشتری داشته و دارند و گرچه
از نافرمانی مدنی حمایت نمی کنند ،اما اشکال قانونی
مبارزات غیر پارلمانی را هم رد نمی نمایند .مجموعه
این گرایشات را می توان در مناطق خاکستری میان
گرایشات اصلی قرار داد.
رابطه سیاست با نیرو های اجتماعی!
سلطه استبداد و عدم امکان آمارگیری علمی و
مستمر ،دستیابی به نظر دقیق پیرامون رابطه اقشار
اجتماعی مختلف با این یا آن برنامه و سیاست را
ناممکن کرده است .تنها می توان بر اساس نظر سنجی
های محدود ،مشاهدات میدانی ،کنش ها و واکنش ها
در فضای مجازی  ،شعارها و مطالبات مطرح شده در
جنبش های صنفی و سیاسی ،بررسی نتایج انتخابات
از آغاز تا امروز و فاکتورهای مشابه دیگر تا حدودی به
ترسیم رابطه گروه های اجتماعی مختلف با این یا آن
برنامه و راهبرد پرداخت .انجام این کار از توان من و
حوصله این مقاله خارج است .به اختصار می توان گفت
که اگر از پایه اجتماعی اقتدارگرایان حاکم و سلطنت
طلبان موقتا صرف نظر کنیم  ،اکثریت بزرگی از بقیه
مردم ایران ضمن تمایل به یکی از این چهار برنامه و
راهکار ،هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند .از این امر
سه نتیجه مهم بدست می آید:
نخست :خطر پیوستن مردم به این یا آن شکل از
اقتدارگرایی وجود دارد .
دوم :طوالنی شدن سلطه استبداد ،به گسست میان
بخش های مهمی از نیرو های سیاسی با مردم منجر
شده و هیچ نیرویی از پایگاه اجتماعی بالفعل و از برتری
قطعی نسبت به دیگران برخوردار نیست .
سوم :رقابت سنگین میان نیرو های سیاسی برای
جلب نظر مردمی که هنوز تصمیمی نگرفته اند ،امری
محتوم و طبیعی است.

خطر فروپاشی کشور ،جنگ و جنگ داخلی  ،تداوم اقتدارگرایی ویرانگر

کنونی و یا بازسازی آن در اشکال نوین ،همه نیروهای ترقی خواه و آزاداندیش را

وامی دارد که اهداف شخصی ،گروهی و اجتماعی خود را در رقابت سالم و ثمربخش
با یکدیگر و به مثابه «مسابقه در خدمت و پذیرش مسئولیت» پیگیری کنند و با
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را هموار سازند.
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صدای مشترک سیاسی را هموار سازند.
موانع همکاری کدامند؟
بدون آنکه ترتیب طرح مسایل نشانه اهمیت آنها
باشد ،می توان بر موانع زیر انگشت گذاشت.
طوالنی شدن مهاجرت های اجباری و سلطه طوالنی
استبداد و فقدان و ضعف رابطه کافی و موثربا بدنه
اجتماعی ،بخشی از رهبران و مدعیان رهبری گروهها
درخارج از کشوررا دچار ذهنی گری مفرط کرده است.
این ذهنی گری گاه به صورت نا امیدی و افسردگی و
اغلب به صورت رادیکالیسم بدون پشتوانه ،چهره می
نماید.
در داخل کشور ،سرکوب شدید ،شکست جنبش
سبز ،نا کامی جریان اصالح طلبی حکومتی ،بورکراتیزه
شدن بخشی از آن وآلودگی بسیاری از اصالح طلبان به
فساد ،جامعه سیاسی را دچار یاس و کم کاری کرده
است.
فقدان هویت سازمانی و سیاسی روشن در میان نحله
های فکری ،مانع دستیابی به تفاهم های پایدار می شود.
ملی -مذهبی ها  ،به رغم از بین رفتن علل جدایی زنده
یاد سحابی از نهضت آزادی ،کماکان به صورت مجمع
الجزایرفاقد هویت سازمانی و جدای از نهضت مانده اند.
نهضت آزادی که با شکست فاجعه بار حکومت دینی،
علت وجودی خود را از دست داده ،در بازگشت به جبهه
ملی تعلل می کند .جبهه ملی از درگیری های پایان
ناپذیررهبران پیرخود رنج می برد .شکست های پی در
پی ،اصالح طلبان را دچار بحران و چند دستگی کرده
است .شکست های سیاسی ،برنامه ای و ایدیولوژیک،
چپ کشور را در بحران و پراکندگی غرق نموده است.
مشروطه خواهان قادر به احراز هویت نیستند و اشتراک
در پهلوی طلبی آنها را دچار بی مرزی با اقتدارگرایی
شاه اللهی کرده است .در هر چهار بخش تاریخا شکل
گرفته جامعه سیاسی ایران ،عدم شفافیت هویت های
جدید فکری و فقدان هویت های احراز شده سازمانی به
درجات مختلف به چشم می خورد و این امر کار شکل
گیری ائتالف و اتحاد را دشوار می کند.
انقالب عظیم علمی -فنی و دیجیتال شدن جهان،
رابطه سنتی سیاست با مردم ،رسانه ها ،تشکل های
مدنی و تحزب را تحت فشار ویران کننده ای قرار داده
است .ناروشنی ها در این عرصه ،مختص سیاست در
ایران نیست و پدیده ای جهانی است .در ایران اما،
وجود چند میلیون ایرانی در خارج  ،اختناق شدید
در داخل ،نقش برجسته کالن رسانه های برونمرزی و
ادامه در صفحه 6
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چرا اپوزیسیون قادر به هم افزایى نیرو نیست؟
ئاالن (محمدعلی توفیقی)

ساختار قدرت سیاسى ایران در یکصدسال گذشته
صحنه تالطم و فراز و نشیب هاى زیادى بوده است
بگونه اى که مى توان ادعا کرد در این بازه زمانى هیچ
حکومتى در شرایط تعریف شده اى بنام “استقرار” قرار
نداشته است .تغییر سلسله قاجار به پهلوى ،کناره گیرى
رضاه شاه ،وقایع منجر به ملى شدن صنعت نفت ،قیام
خرداد  ،۴٢انقالب  ،۵٧جنگ ایران و عراق و تحریم
هاى بین المللى سال هاى اخیر ،مهمترین سرفصل هاى
واضح شرایط ناپایدار حکومت ها ی مختلف هستند.
شرایط استقرار ،وضعیتى است که حکومت ،اساس
و بنیان خود ( حقیقى و حقوقى) را در معرض تهدید
فورى و جدى احساس نمى کند و گردش امور مملکت
و جابجایى مهره ها (بصورت واقعى و نه مهندسى شده)
از روندهاى طبیعى و فرآیندهاى پیش بینى شده در
متن قوانین موجود در همان کشور پیروى مى کنند.
صرف نظر از ماهیت و شکل حکومت ها ،وجود شرایط
“استقرار” براى تحقق توسعه در ابعاد مختلف سیاسی،
اجتماعى ،فرهنگى و اقتصادى امرى ضرورى و بسترساز
است .در یک ساختار سیاسى توسعه نیافته و یا عقب
مانده مفاهیم فعالیت سیاسى و ضوابط و روابط میان
پوزیسیون و اپوزیسیون را نمى توان با استاندارد هاى
موجود و تعاریف معمول یا آکادمیک سنجید و احیانا بر
اساس آن به بحث و پیش بینى وقایع پرداخت.
جغرافیاى سیاسى حال حاضر ایران شامل یک
حکومت اقتدارگراى انتخاباتى با محوریت اسالم سیاسى
مبتنى بر مدل والیت فقیه است .واقعیت هاى جامعه
ایران و بسیارى از شاخص هاى ارزیابى معتبر نشان مى
دهند که نظام جمهورى اسالمى در چهل سالى که
از عمر آن گذشته است در ایجاد توسعه همه جانبه
ناموفق بوده و از کارآمدى الزم براى اداره امور کشور
و تامین معیشت مردم برخوردار نیست و بدلیل نقائص
ساختارى ،مخصوصا در متن قانون اساسى و همچنین
تجربه ناموفق بیست ساله ،امکان اصالح تدریجى آن نیز
وجود ندارد.
از سوى دیگر در داخل و خارج کشور جریان هاى
متعدد سیاسى با ایده هاى مختلف از اصولگرایى و
اصالح طلبى تا تحول خواهى و براندازى وجود دارند

که به فراخور توان ،امکانات و
شرایط ،کم و بیش مشغول
فعالیت هستند.
نیم نگاهى به روند طى شده
در چهل سال گذشته نشان مى
دهد که بجز سلطنت طلبان،
سایر نیروهاى فعلى حاضر در
صحنه سیاست ایران ،روزگارى
در اتحادى نانوشته و تا حدود
زیادى التقاطى و ناهمگون
باهم بوده و در شکل گیرى
نظام موجود نقش داشته و در
یک همگرایى تاریخى زمینه
هاى انقالب  ۵٧را پدید آورده
اند .اما از فرداى پیروزى انقالب و آغاز تالش ها براى
برپایى نظام جدید و مخصوصا به منظور داشتن سهم از
قدرت ،اختالفات و درگیرى ها آغاز شد و در ایستگاه
هاى مختلف زمانى و بتدریج  ،گروه هاى زیادى از قطار
انقالب پیاده شدند و و رداى اپوزیسیون بر تن کردند.
با وجود اینکه در تمامى سالیان گذشته همواره
مقاطع مختلف زمانى وجود داشته است که فعالیت،
انگیزه ،شور و سرعت براى تغییر در جامعه و در میان
گروه هاى سیاسى اوج و جان تازه اى گرفته است اما در
این میان وقایع دى ماه  ٩۶که موج اعتراضى گسترده
اى را در سراسر کشور ایجاد کرد از تفاوت اساسى و
مهمى برخوردار بود و آن اینکه براى اولین بار محور
ناآرامى ها موضوعى بود که کلیت نظام موجود را هدف
گرفته بود و مسائل انتخاباتى که معموال منشأ تحوالت
پیش از آن بود اینبار نقشى نداشت و در عین حال
براى اولین بار حمایت علنى و گسترده از بازگشت به
نظام پادشاهى از سوى بخشى از جامعه متکثر ایران
انعکاس یافت  .همچنین بنظر مى رسد که دى ماه ٩۶
خط پایانى بود بر جنبش اصالح طلبى و از این پس مى
توان چنین تصور کرد که صحنه سیاست میان دوگانه
تغییرات اساسى و یا استمرار وضع موجود قرار گرفته
است ،در واقع امروزه در دو سوى میدان نبرد پوزیسیون
و اپوزیسیون ،جنگ همه جانبه اى برسر مرگ و یا

زندگى جمهورى اسالمى در جریان است.
صرف نظر از عمق ،وسعت و نفوذ هر کدام از جریان
هاى سیاسى موجود در بخش اپوزیسیون ،همواره یک
سئوال اساسى در میان افکار عمومى و حتى نخبگان
مطرح بوده است و آن اینکه آیا امکان ائتالف میان گروه
هاى مختلف اپوزیسیون و هم افزایى نیرو (سینرژى)
براى تغییر نظام جمهورى اسالمى وجود دارد؟ طبیعتا
پاسخ هاى متفاوتى به این پرسش قدیمى و اساسى مى
تواند وجود داشته باشد که پاسخ زیر یکى از آنهاست.
بنظر نگارنده در حال حاضر و در شرایط ایران سال
 ١٣٩٨خورشیدى امکان تشکیل ائتالف گسترده و اثر
گزار به دالیل زیر وجود ندارد بدیهى است به نسبتى
که این عوامل دچار تغییر شوند( مثبت یا منفى) امکان
همگرایى و تشکیل ائتالف نیز به تبع آن دچار تغییر
خواهد شد.
یکم – فقدان رهبرى کاریزماتیک
با اینکه امروزه در سایه انقالب تکنولوژیک و انفجار
اطالعات بسیارى از ابعاد زندگى بشر دچار تحول شده
و جنبش هاى نوین مدنى فراوانى از دل شبکه هاى
اجتماعى متولد شده اند اما بنظر نمى رسد که این
پیشرفت هاى سریع توانسته باشند جاى یک رهبرى
کاریزماتیک در ایجاد و هدایت حرکت هاى عمیق
اجتماعى را گرفته باشندالبته برخى این ایده را مطرح
مى نمایند که این خال مى تواند با شکل گیرى گروه ها
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یا شوراهاى رهبرى قابل جبران باشد.
دوم-ایدئولوژی ها مختلف
علیرغم تاکید مشترک اکثر گروه هاى فعال در
صحنه سیاست ایران بر واژه هاى مشهورى مانند
دمکراسى ،آزادى ،عدالت اجتماعى ،حکمرانى خوب،
حقوق بشر و … اما پرداختن به دو سئوال اساسى در
زمینه تعریف مشخص این واژها و راه هاى تحقق آنها از
نظرگاه ایدئولوژی هاى مورد قبول هرگروه ،اختالف هاى
واضحى را میان این جریان ها معین مى نماید بگونه اى
که شاید از هم اکنون بتوان پیش بینى کرد که یکى از
مسئله ساز ترین مشکالت دوران پسا جمهورى اسالمى
رسیدن به تفاهم و تعریف مشترک درباره این اصول و
نحوه سازگار کردن آنها با تاریخ ،فرهنگ و جغرافیای
سیاسى کهن دیار ایران باشد.
سوم – درک متفاوت از شرایط فعلى نظام و
وضع موجود جامعه ایران
عدم حضور اکثر رهبران و کادرهاى برنامه ریز
جریانات سیاسى در بطن جامعه ایران و اصطالحا دور
بودن از زمین بازى از یک سو و عدم امکان بررسى
میدانى دیدگاه هاى مردم و انجام نظرسنجى هاى مداوم
در میان گروه هاى مختلف اجتماعى از سوى دیگر باعث
شده است که مختصات دقیق جامعه ایران مخصوصا
در زمینه وضع موجود ،میزان همبستگى اجتماعى و
پتانسیل شکل گیرى جنبش هاى عمیق اجتماعى مورد
اتفاق نظر همگانى نباشد.
واقعیت آن است که تنها با استناد به نظرسنجى هاى
تلفنى ،فیدیک گرفتن از برنامه هاى تلویزیونى خارج
کشور و طوفانهاى توئیتری و یا با استناد به شبکه هاى
اجتماعى نمى توان نبض و سایر عالئم حیاتى واقعى
جامعه را بدست آورد .به همین دلیل تحلیل مشترک و
قابل اتکایى از وضعیت و سمت و سوى حرکت جامعه
در میان گروه هاى اپوزیسیون وجود ندارد .اهمیت این
تشخیص نقش مهمى در همراهى جریانها ،سرعت و
جهت گیرى هاى آنها دارد.
همچنین از آنجائی که اکثر فعالین سیاسى

بد حادثه معموال چنین جریاناتى بدون توجه به وزن
تشکیالتى و میزان اثرگزارى از ادعاهاى بزرگ و عنوان
هاى پرطمطراق تر نیز برخوردارند .متاسفانه رویکرد بى
توجهى به پایگاه اجتماعى داخلى و اتکاى بیش از حد
به عوامل خارجى و بعضا جذب منابع مالى از بیگانگان
(و گاهى صرف آن در امور شخصى!) باعث شده است
که تفرق و بى اعتمادى نه تنها در میان اپوزیسیون جو
غالب باشد بلکه مانع جلب دیدگاه مثبت اکثریت جامعه
نسبت به آنها شده است.
پنجم – پایگاه اجتماعى متفاوت
بدون شک تغییرات ساختارى و ماندگار تنها با
عبور از بستر پرپیچ و خم اجتماع و موزائیک گسترده
قومى ایران امکانپذیر است و طبیعتا گروه هاى مختلف
اپوزیسیون ،متناسب با پیشنه تاریخى ،أهداف و شعارها
از پایگاه هاى اجتماعى متفاوتى برخوردار بوده که براى
تقویت و حفظ آن ،گاها از همراهى با سایر گروهها و
ایجاد ائتالف خوددارى مى ورزند.
ششم -تجربه تلخ انقالب ۵٧
همراهى بى قید و شرط اکثر جریانات سیاسى قبل
از انقالب با روحانیون و در راس آن آقاى خمینى(تنها
با هدف سرنگونى نظام پادشاهى و بدون داشتن ایده
روشن درباره جایگزین آن) تجربه تلخى است که بعید
است نتایج زیانبار آن به این زودى ها از حافظه تاریخى
آنها زدوده شود .نداشتن درک درست از شرایط زمان،
استبداد سیاسى حاکم ،اعتماد بیش از حد به روحانیون
و ساده و صادق فرض کردن تنها طبقه سازمان یافته
جامعه آنروز ایران در کنار فریبکارى ذاتى روحانیت
زمینه هاى تشکیل بزرگترین ائتالف مؤثر گروههاى
سیاسى (حتى با ایدئولوژى ها متخاصم) در سالهاى
منتهى به انقالب  ۵٧را فراهم نمود اما این همبستگى بر
علیه نظام موجود دیرى نپائید که با بدعهدى روحانیون
و قبضه شدن قدرت سیاسى به لطایف الحیل آنها
به دشمنى و درگیرى هاى خونینى از یک سو میان
اپوزیسیون و حاکمیت و از سوى دیگر بین گروه هاى
مختلف اپوزیسیون منجر شد که ملت ایران و از جمله

عليرغم همه اين عوامل بازدارنده نبايد به نقش مؤثر ناكارآمدى شديد ج.ا،
عملكرد نابخردانه و زيانبار رهبران آن و فساد عميق و سيستماتيك نظام بى توجه
بود .عواملى كه در جايگاه رهبرى منفى ،مى تواند زمينه ساز تحوالت بزرگى شود.
در چنين شرايطى اگر گروه هاى مختلف اپوزيسيون بدالئل قبل الذكر نتوانند با هم
ائتالف نمايند حداقل مى توانند با همگرائى ،عدم درگيرى و پرهيز از خنثى نمودن
انرژى يکديگر گام هاى موثرى براى تغيير در ايران بردارند.
اپوزیسیون شناخت مستقیم و بى واسطه اى از اجزا و
ساختارهاى حقیقى جمهورى اسالمى و روابط حاکم در
میان کارگزاران نظام و حتى شاغلین عادى آنها ندارند
و عمال فاقد تجربه کارى در سطوح مختلف کشورى مى
باشند ،تعریف دقیق و مبتنى بر واقعیت هاى ساختار
به ندرت مبناى تحلیل و ارائه راهکار هاى آنها قرار
مى گیرد .بگونه اى که برخى از گروهها در این زمینه
عمال در خال به سر مى برند و راه حل هایشان تا حدود
زیادى فانتزى و غیرکاربردى است( البته در صورتی که
نخواسته باشیم بگوئیم که گاه تنه به کمدى و طنز مى
زنند).
چهارم – امکانات نابرابر و سازمان هاى کاغذى
اگر گفته شود تعدادى از گروه هاى اپوزیسیون فاقد
کمترین امکانات سازمانى بوده و بیشتر محافل چندنفره
و دوستانه هستند سخن گزافه اى نخواهد بود و از

خود آنها همچنان در حال پرداخت تاوان آن هستند.
ششم -نقش جمهورى اسالمى در واگرایى
نیروهاى سیاسى
سازمان ها و بخش هاى مختلفى از دستگاه هاى
نظامى و امنیتى با صرف هزینه هاى هنگفت بصورت
شبانه روزى در حال برنامه ریزى و اجراى طرح هاى
مختلف به منظور جلوگیرى از رشد و بهم پیوستن
اپوزیسیون هستند براى جمهورى اسالمى که خود را
حق مطلق مى پندارد ،اپوزیسیون در جایگاه باطل قرار
مى گیرد که جز نابودى نباید سرنوشتى داشته باشد و
در همین راستا از هیج اقدامى از ترور و زندان و شکنجه
و اعدام گرفته تا حصر و خنثى سازى و بى اعتبار کردن
فروگزارى نمى کند.
هفتم -محدود شدن صحنه بازى به خارج
کشور و عدم امکان وزن کشى میدانى
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یکى از مهمترین ترفندهاى جمهورى اسالمى براى
جلوگیرى از رشد و تقویت اپوزیسیون ،تنگ کردن
صحنه سیاسى داخل کشور براى حضور و فعالیت آزادانه
آنان است جمهورى اسالمى که روزگارى با ادعاى
دایر کردن کرسى هاى مارکسیسم شناسى و آزادى
فعالیت کمونیست ها برسرکار آمده بود امروزه حتى
اجازه فعالیت به احزاب اصالح طلبى مانند مشارکت و
مجاهدین انقالب را نمى دهد .همین امر باعث شده
است که غالب سازمان ها و جریانات سیاسى مخالف،
مجبور به مهاجرت باشند و بدلیل عدم امکان مشارکت
در روندهاى انتخاباتى ،برآورد دقیقى از وزن اجتماعى و
جایگاه آنان وجود نداشته باشد .در چنین فضایى عمده
گروه ها اغلب براى خود رأى حداکثرى قائل بوده و در
نتیجه زمینه هاى حصول توافق براى همکارى و ائتالف
کاهش مى یابد.
هشتم -فقدان گفتمان جذاب
در کلیاتى مانند دمکراسى ،آزادى ،حقوق بشر و …
همچنین در شعارها و بیان ایده هاى کلی در بین گروه
هاى مختلف اپوزیسیون ،تفاوت چشم گیرى وجود
ندارد و اکثرا نیز فاقد گفتمان امروزى ،جذاب ،پرشور و
اقناع گر خصوصا براى نسل جوان جامعه ایران هستند
وجود چنین گفتمانى نه تنها در به خروش در آوردن
مردم براى تغییر مؤثر است بلکه مى تواند زمینه هاى
همکارى گروه هاى مختلف اپوزیسیون با همدیگر را نیز
فراهم نماید.
نهم -پیروى چندین و چندباره از الگوهاى
ناموفق
همانگونه که قبال نیز اشاره شد نداشتن برآورد دقیق
از جایگاه اجتماعى و وزن سیاسى سبب شده است که
هر جریان و یا گروه سیاسى خود را در موقعیت برتر
احساس نموده و طبیعتا بى نیاز از ائتالف و اتحاد با
دیگران و احیانا اگر هم ضرورتى در این زمینه وجود
داشته باشد این وظیفه دیگران است که با این وزنه
سنگین خود را هماهنگ نمایند و به این ترتیب رویکرد
غیر منطقى “همه با من” به جاى “همه با هم” در طول
سالیان گذشته الگوى غالب در میان اپوزیسیون بوده
است و متاسفانه علیرغم شکست و ناکارآمدى ،همچنان
مورد توجه قرار مى گیرد.
دهم -توهم منجى بودن
در طول سالیان گذشته بارها اتفاق افتاده است که
افراد متوهم و بریده از واقعیت با سواستفاده از امکانات
رسانه اى ضمن مطرح نمودن خود در افکار عمومى
تالش کرده اند با تهییج مردم از نمد اپوزیسیون کالهى
( و گاهى هم جیبى)براى خود ببافند البته عمیق و
ریشه دار بودن فرهنگ منجى گرایى در جامعه ایران
زمینه هاى بروز این پدیده را تشدید کرده است موارد
فکاهى مانند هخا و یا سردار مدحى گرچه مایه طنز و
انبساط خاطر است اما روى دیگر سکه ى واقعیت تلخى
است که گاه در شکل متشخص و در میان افراد موجه
نیز نمونه هایى را به خود اختصاص داده است.
نکته اى که در پایان باید به آن اشاره کرد آن است
که علیرغم همه این عوامل بازدارنده نباید به نقش مؤثر
ناکارآمدى شدید جمهورى اسالمى ،عملکرد نابخردانه و
زیانبار رهبران آن و فساد عمیق و سیستماتیک نظام بى
توجه بود .عواملى که در جایگاه رهبرى منفى ،مى تواند
زمینه ساز تحوالت بزرگى شود .در چنین شرایطى اگر
گروه هاى مختلف اپوزیسیون بدالئل قبل الذکر نتوانند
با هم ائتالف نمایند حداقل مى توانند با همگرائى ،عدم
درگیرى و پرهیز از خنثى نمودن انرژى یکدیگر گام
هاى موثرى براى تغییر در ایران بردارند.
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ضرورت ،موانع و راههای ائتالف نیروهای جمهوریخواه
بهروز خلیق

وضعیت سیاسی کشور و ضرورت همکاری و
ائتالف ها
بعد از خیزش دیماه سال  ،۱۳۹۶بخش قابل
توجهی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون به این دریافت
رسیده اند که روند فروپاشی جمهوری اسالمی آغاز
شده ،ولی هنوز در آستانه فروپاشی یا به بیان دیگر در
موقعیت گذار قرار ندارد .فراهم آمدن موقعیت گذار از
جمهوری اسالمی ،مستلزم حدت یافتن نزاع های درون
حکومت ،فلج شدن ارگان های سرکوب و تزلزل در بین
حکومتگران برای کاربست قهر از یکسو و از سوی دیگر
سازمان یافتگی جنبش اعتراضی ،حضور اپوزیسیون
نیرومند در صحنه سیاسی کشور و جلب اعتماد
گروه های وسیعی از مردم توسط اپوزیسیون است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که به طور مداوم بر میزان
گروه هائی از مردم که به ضرورت گذار از جمهوری
اسالمی می رسند ،افزوده می شود .با این وجود مردم
هنوز سرخورده و ناامیدند و چشم انداز روشنی را در
مقابل خود نمی بینند.
شکل گیری ائتالف نیروهای جمهوری خواه دمکرات
و سکوالر برای جلب اعتماد مردم و ترسیم چشم انداز
روشن برای آینده کشور با ارائه برنامه ،به امری ضرور
و مبرم تبدیل شده است .درک ضرورت و مبرمیت
موضوع ،موجب شده است که برمیزان تالش ها در بین
اپوزیسیون افزوده شود ،روندهای جدیدی شکل گیرد
و صف بندی های متفاوت از گذشته به وجود آید.
رهبری فردی و کاریزماتیک یا رهبری جمعی
و ائتالفی؟
ما تجربه تلخی از رهبری فردی و کاریزماتیک
داریم .انقالب بهمن با رهبری فردی و کاریزماتیک
رژیم محمدرضا شاه را برانداخت و روحانیت را به
قدرت رساند .نقش خمینی در هدایت انقالب اسالمی
و پی ریزی ساختار سیاسی مبتنی بر والیت فقیه،
تداوم جنگ ویرانگر ایران ـ عراق بعد از فتح خرمشهر،
سرکوب گسترده مخالفین و کشتار چند هزار زندانی
سیاسی شاخص بود .او برجامعه توده ای که در
سال های قبل از انقالب شکل گرفته بود ،سوار شد و
حکومتی را پی ریخت که برای کشور ما فاجعه آفرین

بود.
در طول تاریخ ایران همواره
استبداد فردی در کشور ما
حاکم بوده ،قدرت سرشتی
شخصی و خودسرانه داشته
و وابسته به شخصیت فرمانروا
بوده است .تجربه دهه های
گذشته هم نشان می دهد،
چگونه استبداد فردی در
لباس والیت فقیه باز تولید
شده است.
با تجربه اندوزی از گذشته،
باید تالش کرد که بار دیگر
رهبری تحوالت سیاسی به
دست این یا آن فرد نیافتد .حتی کسی که امروز ادعای
پای بندی به دمکراسی را داشته باشد و بگوید که من
حکومت نخواهم کرد .اما زمانی که فرد در ساختار
قدرت ،موقعیت پیدا می کند ،در صدد تمرکز قدرت و
بازتولید استبداد فردی برمی آید.
گرچه در کشور ما فرهنگ حزبیت و ائتالف احزاب
و سازمان های سیاسی به دالئل مختلف به ویژه به
جهت دیرپائی استبداد ضعیف است ،ولی در بین
اپوزیسیون احزاب سالداری وجود دارد که از تجارب
غنی برخوردارند و برای تشکیل ائتالف گام برمی دارند.
چنانچه ما شاهد شکل گیری ائتالف هائی در بین
نیروهای جمهوری خواه در سال گذشته بودیم.
وضعیت جامعه ایران متفاوت از قبل از انقالب است
که در آن رهبری فردی و کاریزماتیک شکل گرفت.
جامعه ایران در طی چهار دهه ،تحوالت عمیقی را در
شاخصه های اصلی حیات اجتماعی پشت سر گذاشته
است .تحوالت در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی
چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقالب
متمایز میسازد .تحول در ترکیب جمعیت ،رشد
شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به
طور عمده شهری ،افزایش قابل توجه میزان باسوادان
و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد،
افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران ،ظهور

نخبگان جدید و افزایش حجم و نقش طبقه متوسط
جدید و گسترش جنبش های صنفی ـ اعتراضی از
جمله آن ها است.
سازمان های غیردولتی علیرغم محدودیت ها در طی
چهار دهه ،گسترش یافته و بخشی از جامعه در فضاها
و ظرف های جدید پدیدار شده اند .با وجود اقدامات
رژیم اسالمی برای همگون سازی اجتماعی و فکری،
به دلیل تحوالت اجتماعی ،رسوخ گسترده رسانه های
بین المللی و شبکه های اجتماعی و تاثیرپذیری از
فرآیند جهانی شدن ،هویت های جدید و متنوع در
جامعه پدید آمده است .ما با جامعه متنوع ،پیچیده و
با گروه های اجتماعی متعدد و هویت های جدید روبرو
هستیم.
این تحوالت زمینه را برای فاصله گیری از رهبری
فردی و کاریزماتیک و گذار به رهبری جمعی و ائتالفی
فراهم آورده است .اما گذار به رهبری جمعی و ائتالفی
نیازمند تالش و کار پیگیرانه احزاب و سازمان های
سیاسی و نقد پیگرانه گرایشی است که به حزبیت تن
نمی دهد ،می خواهد در باالی احزاب سیاسی قرار گیرد
و خود را به عنوان هماهنگ کننده جابیاندازد.
موانع ائتالف
در سال های گذشته جمهوری خواهی و
سلطنت طلبی ،استراتژی های سیاسی متفاوت ،اشکال
مبارزه ،دمکراسی و اقتدارگرائی ،مسائل ملی ـ قومی،
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عملکرد جریان های سیاسی در گذشته ،انحصارطلبی
برخی جریان ها و نگرش های افراطی به عنوان
پارامترهای بازدارنده و موانع ائتالف در امر همکاری
و اتحاد عمل می کردند.
در حال حاضر پارامترهای برشمرده ،هم چنان
عملکرد دارند ،ولی طی دو سال گذشته ،پارامتر
جدیدی هم وارد روندهای درونی اپوزیسیون شده ،آن
را تحت تاثیر قرار داده ،صف بندی جدیدی را به وجود
آورده و به مانع جدی در امر همکاری ها و اتحادها
تبدیل شده است .این پارامتر همانا ورود دولت ترامپ
و متحدین او در منطقه به روندهای سیاسی کشور
ما است.
دولت ترامپ در طی دو سال گذشته به تحریم های
فلج کننده اقتصادی و فشارهای طاقت فرسای سیاسی
متوسل شده است تا گردانندگان جمهوری اسالمی را
به تغییر رفتار وادار سازد .عناصر افراطی کابینه ترامپ
می خواهند سیاست تغییر رفتار را به تغییر رژیم و
حتی حمله نظامی فرابرویانند.
بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
امریکا ۳۰ ،تن از کسانی که خود را لیبرال می نامیدند،
در نامه ای خطاب به ترامپ ،برجام را به عنوان «توافق
فاجعهبار» یاد کرده و خواهان تحریم اقتصادی ایران
شدند .این دعوت در دو سال گذشته از جانب برخی
نیروهای اپوزیسیون هم تکرار شده است .چند ماه قبل
هم نامه ای سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ به امضاء
حدود  ۴۰۰تن از ایرانیان با همین مضمون منتشر
شد .امضاکنندگان نامه انقالب بهمن را همانند رضا
پهلوی اشغال ایران توسط خمینی و هوادارانش قلمداد
نموده ،جمهوری اسالمی را رژیم اشغالگر و رضا پهلوی
را نماد ملی نامیده و از ترامپ خواستند برای برکناری
جمهوری اسالمی “در کنار قابل اعتمادترین نماد
ملی ایران” ،با راه اندازی یک صندوق مالی زیر نظر و
حسابرسی دولت آمریکابه یاری آنان بشتابد.
نامه ها و عملکردها نشان می دهد که بخشی از
نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور اهداف و مقاصد
خود را با دخالت دولت های خارجی پیوند زده اند .در
حالی که بخش قابل توجهی از نیروهای اپوزیسیون در
داخل و خارج کشور به شدت مخالف آلترناتیوسازی و
دخالت دولت های خارجی در تحوالت سیاسی کشور
و در صفوف نیروهای اپوزیسیون هستند .این امر به

وجود آورده است.
در این صف بندی در یکسو نیروهای سیاسی قرار
دارند که با اتکاء به کارگران ،دانشجویان ،معلمان،
تهیدستان ،طبقه متوسط و نیروهای تحول طلب و

ما تجربه تلخی از رهبری فردی و کاريزماتيک داريم .نقش خمينی برای

کشور ما فاجعه آفرين بود .با تجربه اندوزی از گذشته ،بايد تالش کرد که بار ديگر

رهبری تحوالت سياسی به دست اين يا آن فرد نيافتد .حتی کسی که امروز ادعای

پای بندی به دمکراسی را داشته باشد و بگويد که من حکومت نخواهم کرد .اما
زمانی که فرد در ساختار قدرت ،موقعيت پيدا می کند ،در صدد تمرکز قدرت و

بازتوليد استبداد فردی برمی آيد .وضعيت جامعه ايران هم متفاوت از قبل از انقالب
است که در آن رهبری فردی و کاريزماتيک شکل گرفت.
دمکراسی خواه می خواهند از جمهوری اسالمی گذر
کرده و دموکراسی را در کشور مستقر کنند.
سیاست های این نیروها را می توان در خطوط زیر
بیان کرد:
آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های دیگر
و با تحریم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گیرد.
دمکراسی امری درون زا و هم از این رو جایگزینی
جمهوری اسالمی با حکومت دمکراتیک و سکوالر،
کار مردم ایران است و با اتکاء به نیروها و نهادهای
دمکراتیک می تواند تحقق یابد.
دخالت دولت های خارجی برای تغییر رژیم ایران،
همانند عراق و لیبی می تواند به جنگ داخلی و جان
گرفتن جریانی مثل داعش بر بستر زمینه های مساعد
منجر گردد.
آلترناتیو ساخته دولت های خارجی و یا اپوزیسیون
متکی بر دولت های خارجی برای کشور ما ،استبداد
دیگری را جایگزین استبداد کنونی خواهد کرد.
مخالفت با دخالت دولت های خارجی ،به معنی
نفی بهره گیری از امکانات بین المللی برای زیر فشار
گذاشتن جمهوری اسالمی جهت رعایت حقوق بشر و
حمایت از مطالبات و مبارزات مردم ایران نیست.
در سوی دیگر نیروهائی قرار دارند که بر خطوط زیر

در مقابل ائتالف نيروهای جمهوریخواه موانعی چون استراتژیهای سياسی
متفاوت ،مسائل ملی ـ قومی ،شکل تحول سياسی و نوع حکومت جايگزين وجود
دارد که امکان گرد آمدن تمام جريانهای جمهوریخواه در يک ائتالف واحد را
منتفی میسازد .اما در بين برخی از جريانهای جمهوریخواه نزديکیها و اشتراکات
بيشتری به جهات مختلف وجود دارد که امکان میدهد آنها وارد ائتالف پايدار
شوند .به بيان ديگر شکلگيری ثقلهائی از ائتالف نيروهای جمهوریخواه ،امکان
واقعی در گام نخست است .اکنون در مرحله تداوم و تثبيت اين ثقلها قرار داريم .در
گام دوم ثقلهای شکل گرفته میتوانند وارد گفتگو شده و همکاری برپايه پالتفرم
معينی را شکل دهند.
مانع جدی در امر همکاری ها و اتحادها تبدیل شده
و صف بندی بارزی را در میان نیروهای اپوزیسیون به

که بنیانهای توسعهای کشور را به شدت تخریب کرده
و بیشترین فشار را روی مردم ایران به ویژه کارگران،
مزدبگیران ،تهیدستان و الیه های میانی جامعه وارد
می آورد ،دفاع می کنند.

پای می فشارند:
ـ از تحریم های فلج کننده اقتصادی دولت ترامپ

ـ برجام را توافق فاجعه بار به حساب آورده و از لغو
آن توسط دولت ترامپ دفاع می کنند.
ـ معتقدند که ایران توسط جمهوری اسالمی اشغال
شده که باید آن را از دست اشغالگران آزاد کرد.
معتقد به دخالت دولت ترامپ و متحدین
منطقه ای وی برای تغییر حکومت ایران هستند و از
آلترناتیوسازی توسط آن ها دفاع می کنند.
با تداوم این صف بندی و پررنگ تر شدن آن ،عمأل
شکاف در صفوف اپوزیسیون تعمیق خواهد یافت .اما
این شکاف نباید مبارزه علیه جمهوری اسالمی را تحت
الشعاع قرار دهد.
راه کارهای ائتالف و شکل گیری ثقل های
جمهوری خواه
امروز ائتالف بین جریان های موافق و مخالف
دخالت دولت های خارجی در تحوالت سیاسی کشور
ما منتفی است .آنچه مطرح است همکاری و ائتالف
نیروهای جمهوری خواه سکوالر و دموکرات است.
جمهوری خواهان یکی از مهمترین نحله های سیاسی
کشور در گذار دموکراتیک در جامعه ایران هستند .به
این دلیل ائتالف جمهوری خواهان یک امری ضروری
است.
ائتالف نیروهای جمهوری خواه می تواند موردی،
موقتی یا موضوعی ،پایدار و یا دائمی باشد .ائتالف
موقتی یا موردی و موضوعی معموأل در انتخابات،
برآمدهای سیاسی و یا موضوعاتی مثل حقوق بشر شکل
می گیرد .ائتالف دائمی هم موجب حل شدن جریان ها
در یک واحد سازمانی می شود .آنچه ضرورت امروز
کشور ماست ،ائتالف پایدار نیروهای جمهوری خواه
سکوالر و دمکرات برای گذار از جمهوری اسالمی است.
در مقابل ائتالف نیروهای جمهوری خواه موانعی
چون استراتژی های سیاسی متفاوت ،مسائل ملی ـ
قومی ،شکل تحول سیاسی و نوع حکومت جایگزین
وجود دارد که امکان گرد آمدن تمام جریان های
جمهوری خواه در یک ائتالف واحد را منتفی می سازد.
اما در بین برخی از جریان های جمهوری خواه
نزدیکی ها و اشتراکات بیشتری به جهات مختلف وجود
دارد که امکان می دهد آن ها وارد ائتالف پایدار شوند.
به بیان دیگر شکل گیری ثقل هائی از ائتالف نیروهای
جمهوری خواه ،امکان واقعی در گام نخست است.
اکنون در مرحله تداوم و تثبیت این ثقل ها قرار داریم.
در گام دوم ثقل های شکل گرفته می توانند وارد گفتگو
شده و همکاری برپایه پالتفرم معینی را شکل دهند.
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ائتالف فصلی یا آشتی ملی؟
مهرداد خوانساری

آیا ائتالف نیروهای سیاسی ممکن است؟ چه
دشواریهایی بر سر راه آن وجود دارد؟
از این تجربه تاریخی آغاز میکنم که بیشتر نیروهای
سیاسی ایرانی که توانسته بودند در «ائتالفی بزرگ»،
هر چند نامقدس ،زیر چتر مذهب و رهبری آیت اهلل
خمینی در مبارزاتشان علیه نظام پادشاهی به پیروزی
برسند ،هرگز نتوانسته اند که در  ۴۰سال گذشته
بانی ائتالفی تازه شوند با مشارکت کسانی که یا از
ابتدا و یا تدریجا به صف مخالفین جمهوری اسالمی،
چه در داخل و چه در خارج از کشور پیوستند.
البته باید همواره این واقعیت را به یاد داشت که
آن ائتالف موفق که توانسته بود زمینه را برای روی
کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران هموار سازد ،با
عاقبتی ناکام و دور از انتظار مواجه شد و در نهایت
یکایک اجزای «غیر مذهبی» آن ،در زمانی کمتر از
دوسال ،تدریجا از هرنوع مشارکت در قدرت محروم
شدند و حتی برخی از اعضای شناخته شده آن ائتالف
پیروز ،با سرنوشت هائی هولناک از اعدام گرفته تا
زندان و شکنجه و تبعید مواجه گردیدند.
امثال مهدی بازرگان ،کریم سنجابی و ابراهیم
یزدی از شخصیت های شناخته شده نهضت آزادی
و جبهه ملی درزمره افرادی بودند که در ابتدای امر
با رعایت میزانی از شئونات  ،صرفا از سکوهای قدرت
رانده شدند ،در حالیکه افرادی امثال صادق قطب
زاده ،ابوالحسن بنیصدر ،مسعود رجوی و هزاران نفر
دیگر از آتش بیاران انقالب آیت اهلل خمینی ،متعاقبا
با برخوردهای خصمانه و غیرمترقبه هم پیمانان سابق
خود ،یا جانشان را ازدست دادند و یا راهی زندان
شدند و تعداد بسیار زیادی هم اجبارا ناچار به فرار
از کشور شدند.
تجربیات سنوات بعد از انقالب با مقوله ائتالف
نیز فرآیند بهتر و امیدوار کنندهای را به همراه
نداشته است و علیرغم تاکید مکرر رهبران دستجات
مختلف سیاسی و بویژه شخصیت های شناخته شده
اپوزیسیون در خارج از کشور ،بر نیاز به همسوئی
و اتحاد ،تا این تاریخ ،کوچکترین حرکت جدی
در راستای ایجاد ائتالف معتبری که بتواند نظام

اسالمی را به چالش بکشد،
هرگزمشاهده نشده است.
در عرصه سیاسی درون
کشور نیز ،به ویژه در سال
های بعد از پیروزی جنبش
«دوم خرداد  »۷۶و آغاز
جریان اصالحات ،اگر چه
نمی توان با قاطعیت انگشت
بر ایجاد یک ائتالف رسمی و
دوام پذیر میان نیروهائی که
ضمنا در رقابت با یکدیگرند
نمود ،ولی حد اقل می توان
به نمونه هائی اشاره کرد که
(به لحاظ تاکتیکی هم که
بوده باشد) ما شاهد نوعی حرکات «شبه ائتالف»
در ایام برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری و یا
مجلس شورای اسالمی ،بوده ایم .بعنوان نمونه در این
مورد ،می توان به پشتیبانی اصالح طلبان از حسن
روحانی درآخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری
در سال نود و شش اشاره کرد که امروز با توجه به
کارنامه سیاسی دولت روحانی در ماه های اخیر ،با
انتقاد و پشیمانی بسیاری از مسئولین جناح اصالح
طلب مواجه شده است.
در اینگونه مباحث ،هر بار که صحبت از ائتالف
و بویژه ائتالف میان نیروهای سیاسی نامتجانس به
میان می آید ،همیشه سخن طنزآمیز دوست پیش
کسوت و قدیمی ام ،جناب احمد میرفندرسکی ،وزیر
امور خارجه اسبق ایران و یکی از درخشان ترین
دیپلمات های معاصر کشورمان ،در ذهنم زنده می
شود که می گفت« :کالسکه ای که بخواهد بوسیله
اسب و شغال و گرگ و روباه به پیش کشیده شود،
عاقبتی جز سرنگونی نخواهد داشت».
تجربیات مختلف و متعدد نیروهای سیاسی ایرانی
در نیم قرن اخیر و عدم موفقیت آنها در ایجاد ائتالف
هائی سازنده و دوام پذیر ،به نوعی بر صحت توصیف
شوخی احمد میرفندرسکی گواهی میدهد.
آمیخته با
ِ
در باب همسوئی و ائتالف،از جمله مشاهداتی که

مشکالت یک تشکیالت ائتالفی را نشان میدهد
تجربه مهندس امیرحسین امیرپرویز ،وزیر اسبق
کشاورزی است که خود از پیشکشوتان مبارزات
ملی و از یاران نزدیک دکتر شاپور بختیار است؛
تجربهای که بیش از  ۳۰سال پیش در گفتگویی
میان ما رد و بدل گردید و آن اینکه جلب افکار
عمومی و ایجاد محبوبیت به دنبال یک رهبر شناخته
شده مانند دکتر بختیار و یا یک سمبل ملی ،مانند
وارث تاج و تخت ایران تا زمانی که به حرکت
اینگونه شخصیت ها جنبه سازمانی داده نشود ،کار
چندان دشواری نیست زیرا طیف وسیعی آمادگی
استقبال و پشتیبانی از آنها را دارند .ولی مشکالت
جدی هنگامی ظاهر می شود که مقوله سازماندهی
و تشکیالت به منظور هدایت سازمان یافته فعالیت
های سیاسی این افراد مطرح می شود و کسانی در
راس مدیریت اینگونه حرکت ها قرار میگیرند .تجربه
سال های بعد از انقالب به وضوح نشان داده که با
ایجاد تشکیالت ،تعداد زیادی از هواداران پیشین
اینگونه جریان ها ،به دالیل مختلف از قبیل رقابت
و یا دشمنی های شخصی ،از تشکیالتِ تازه به راه
افتاده ،فاصله گرفته و حرکت رهبرانی را که کماکان
مورد تائیدشان است مختل و آسیب پذیر می سازند.
تکاپوهای جدی میان گروه بندی های سیاسی که در
اطراف دکتر بختیار در دهه اول بعد از انقالب گردهم
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آمده بودند واختالفات عمیقی که کماکان در میان
دستجات مختلف سلطنت طلب به چشم می خورد،
زمان آقای امیرپرویز را تا حدود زیادی
مشاهدات آن
ِ
تائید می کند .البته چنین مشکالتی در ارتباط با
جریان های سیاسی فرقه ای و یا ایدئولوژیک مانند
مجاهدین یا برخی از سازمانهای چپ گرا که به لحاظ
محدود بودن عضویت با انضباط بیشتر سازمانی اداره
می شوند و از پشتیبانی وسیعی در جامعه برخوردار
نیستند ،کمتر دیده می شود.
ویژگیهای الزم و هدف ائتالف
بطور کلی ،هر ائتالفی باید برای تمام بخش های
تشکیل دهنده آن شامل نکات زیر باشد:
 .۱رهبری ائتالف باید به راحتی شناسایی ،قابل
تشخیص و تعیین کننده باشد.
 .۲ائتالف باید برای همه اجزایش مفید باشد وبا
یک صدا صحبت کند و مدیریت منابع مالی آن به
اشتراک گذاشته شود.
 .۳احترام متقابل و درک متقابل باید وجود داشته
باشد .هر شریک باید توانایی درک نقطه نظر دیگران
را نشان دهد ،حتی زمانی که اختالف نظر وجود دارد.
 .۴باید حس همکاری و تمایل به مصالحه با این
درک که همه مسئولیت ها و موقعیت ها در ائتالف
بطور مساوی تقسیم نمی شوند ،همراه باشد.
 .۵یک ساز و کار حل اختالفات باید از ابتدا توسط
همه شرکای ائتالفی ایجاد و مورد توافق قرار گیرد.
 .۶و سرانجام،ماموریت ائتالف به هر صورت در
کنار زدن نیروهای رقیب یا حکومتگر خالصه می
شود که در شرایط غیر آزاد و دمکراتیک ،گزینه ای
جز براندازی برایش میسر نیست.
همانطور که تنها هدف مشخص و اعالم شده
ائتالفی بزرگ و کم دوام که با مشارکت نیروهای
متنوع سیاسی در سال  ۱۳۵۷بر گرد آیت اهلل
خمینی به وجود آمد ،صرفا در حول سرنگونی نطام
شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسالمی شکل گرفته
یود ،امروز نیز ،هدف اصلی هرنوع ائتالف سیاسی چه
در داخل و چه در خارج از کشور ،چیزی فراتر از یک
تالش -تا به حال سطحی -به منظور ایجاد تغییرات
بنیادی در ساختار حکومتی کشورنبوده است.
در صحنه سیاسی امروز ،بخصوص با توجه به
تحریکات و تبلیغات خصمانه دولت ترامپ در آمریکا
در قبال جمهوری اسالمی ،شعار رایج بیشتر در میان
نیروهای شناخته شده سیاسی (از سلطنت طلب
گرفته تا مجاهد) ،به مانند شعار های انقالبیون سال
 ،۵۷چیزی کمتر از تغییر نظام و براندازی جمهوری
اسالمی نیست  .ولی با توجه به تجربیات گذشته،
امکان ایجاد چنین ائتالفی میان این دستجات که
از هر حیث نامتجانس و دارای هیچگونه سنخیت
با یکدیگر نیستند و بخشی از مبارزانشان در ۴۰
سال گذشته نیز صرف خنثی کردن تالش های
یکدیگر بوده ،واقع بینانه بنظر نمی رسد .عالوه بر
آن ،هیچیک از این دستجات دارای آن جاذبیت یا
قدرت نیست که بتواند بدون مداخله این و آن ،به
تنهائی مبارزات را به پیروزی هدایت کند و یا اینکه
مانند خمینی ،بتواند نیروی دیگران را نیز ،حداقل
در کوتاه مدت هم که شده ،جذب حرکت خود نماید.
برای فعاالن سیاسی و منتقدین نظام در عرصه
داخلی کشور ،گرچه صحنه با ظرافت و پیچیدگی
های دیگری همراه است ولی امکان ایجاد یک ائتالف
موثر و کارساز که بتواند در رویاروئی با اهرمهای
کلیدی قدرت در ایران ،بانی و باعث ایجاد تحوالت

اساسی شود هم به همان میزان در شرایط کنونی
بعید بنظر می رسد .این مشکالت بخصوص در پی
ناکامی های اخیری که اعتبار دولت روحانی را به
طور جدی خدشه دارساخته (دولتی که قبال به نوعی
از پشتیبانی اصالح طلبان برخوردار بوده) موقعیت
هواخواهان تغییرات بنیادی در ساختار و آینده کشور
را به میزان قابل مالحظه ای تضعیف نموده است.
برعکس، ،ناکامی های اخیر دولت روحانی ،موجباتی
را فراهم آورده که باعث ایجاد انسجام بیشتر میان
اقلیت پرقدرتی شده که شامل مخالفان دولت روحانی
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عوامل سرشناس اپوزیسیون ایران در سخنان خود،
اینکونه مسائل را دست کم میگیرند و با تاکید بر
اینکه ایران سوریه یا عراق نیست ،به سادگی از کنار
احتمال بروز آنگونه سناریوهای هرج و مرج و جنگ
داخلی و بدبختی های ناشی از اقدامات حساب نشده
در زندگی روزمره شهروندان عبور می کنند.
اما منطق ایجاب می کند که منهای عملکرد
مسئوالنه از سوی نیروهای مخالف یا منتقد ،هیچ
حرکت یا ائتالف نیم بند سیاسی نتواند بدون جلب
اعتماد مردمی نگران و مظنون که علیرغم آنچه که

از این تجربه تاریخی آغاز میکنم که بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی که

توانسته بودند در «ائتالفی بزرگ» ،هر چند نامقدس ،زیر چتر مذهب و رهبری آیت
اهلل خمینی در مبارزاتشان علیه نظام پادشاهی به پیروزی برسند ،هرگز نتوانسته

اند که در  ۴۰سال گذشته بانی ائتالفی تازه شوند با مشارکت کسانی که یا از ابتدا و

یا تدریجا به صف مخالفین جمهوری اسالمی ،چه در داخل و چه در خارج از کشور
پیوستند.

و طیف اصالح طلب است و به این نوید ناامیدکننده
جان بخشیده که ائتالف حامیان نیروهای اصولگرا
و تمامیت خواه ،احتماال در هر دو انتخابات آینده
مجلس و ریاست جمهوری ،مجددا زمام امور را به
دست خواهند گرفت.
ایجاد تحول بدون قربانی کردن انضباط و
امنیت
با توجه به نکات فوق ،براندازی حکومت اسالمی
نه تنها توسط یک ائتالف بزرگ یا کوچک مرکب
از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی ،بلکه
حتی تشکیل ائتالفی موثر در میان نیروهای اصالح
طلب یا تحول خواه که به دنبال تغییرات اساسی در
قانون اساسی جمهوری اسالمی است -علیرغم تمام
فشارهای بی سابقهای که امروز نظام حاکم بر ایران
را در ضعیف ترین موقعیتش در  ۴۰سال گذشته قرار
داده -بعید به نظر می رسد.
ضمنا نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی ،از
آنجا که شرکت هر نوع ائتالف سیاسی که خواستار
تغییرات بنیادی باشد ،در هیچ پروسه عادی انتخاباتی
در جمهوری اسالمی عملی نیست ،تنها گزینه
باقیمانده برای تصاحب قدرت توسط هر ائتالفی ،عمال
به کنار زدن یا براندازی نیروهای حکومتگر به هر
طریق ممکن ،همراه با تمام عواقب ناگوار احتمالی آن
و بویژه ترویج بی ثباتی درجامعه ،محدود می شود.
گذشته از این« ،قوز باال قوز» اینکه در جو
سردرگمی و بی اعتمادی موجود که امروز در میان
مردم ایران حاکم است ،اصال معلوم نیست که چه
کسانی ،با چه نیرو و چه شناسنامه و با چه طرحی
و در چه نوع ترکیبی امروز ،فارغ از شعار های کلی
همراه با وعده های صوری ،اساسا استعداد و توانائی
ایجاد چنان ائتالفی را داشته باشند که بتواند با
گذشت از موانع موجود ،سرنوشت ملت را به دست
گیرد و در راستای بهبود آن قدم به پیش گذارد.
با توجه به تمام فجایعی که تحت لوای قول های
واهی و فریبنده همراه با مداخالت کشورهای خارجی،
زندگی روزمره مردم عادی و نسل های آتی بسیاری
از کشورهای منطقه خاورمیانه را در سال های اخیر
به آتش کشیده ،این تاکید الزم است که برخی از

بنام عدالت و دمکراسی مکررا به خوردشان داده شده،
با درایت و آگاهی هرگز بیهوده «دل به دریا» نزده
اند ،از کسب حمایت و پشتیبانی های الزمه به منظور
ایجاد تغییرات الزم  ،برخوردار شود.
منطق و واقع بینی باز هم ایجاب می کند که هر
چند سخت و دشوار ،باید همواره به دنبال راهکاری
بود که سرانجام بدون خشونت و یا حذف این وآن،
زمینه ای را فراهم سازد تا همه نیروهای سیاسی در
ابتدا به رسمیت شناخته شوند تا بتوانند در مراحل
بعدی با توجه به اوضاع اضطراری کشور ،با مشارکت
در صحنه سیاسی و با حفظ انضباط در جامعه ،بتوانند
در راستای ایجاد شرایط الزم برای پایان بخشیدن به
بحران های متعدد کنونی که زندگی مردم بی پناه و
نا امید ما به ویرانی کشیده ،دست به کار شوند.
آشتی ملی و ضرورت «توافق سازی»
امروز با اولویت دادن به اصل «گفتگوی ملی»
به منظور رسیدن به یک تعریف مشترک از «منافع
ملی» ،می توان ،در قالب طرح «آشتی ملی» زمینه
هائی را فراهم آورد که بدون خدشه وارد آوردن بر
ثبات و امنیت کشور و از همه مهمتر آرامش زندگی
روزمره مردم ،ایران را یکپارچه و قدرتمند از مشکالت
کنونی اش بری ساخت و آینده نسل های بعدی را به
بهترین وجه ممکنه تامین نمود.
بدیهی است که بحران مملکت منهای تغییرات
اساسی در سیستم حکومتی و اولویت های سیاسی
عملی نیست ،و آشتی ملی که خواستار رسیدن به
یک راه حل ملی و به دور از خشونت از بحران و
نارسائی های انباشته شده فعلی است ،ضمن اینکه
دارای این خصوصیت الزم و استثنائی نیز هست که
حامی حضور فعال و مشروع همه نیروهای سیاسی
در جامعه مدنی کشور باشد ،به هیچ عنوان معنی
تسلیم ،یا تن دادن به استمرار اوضاع کنونی ندارد.
برعکس ،هدف آماده کردن زمینه برای یک سناریوی
«برد ـ برد» باایجاد شرایط الزم برای «توافق سازی»
میان «اکثریت محروم واقلیت قدرتمند» خواهد بود.
تا بحال ،طرح آشتی ملی از یکسو با مخالفت
کسانی در داخل روبرو بوده که مردم ،حداقل در ۲۰
سال گذشته ،در هر فرصت باتمام محدودیت های
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موجود،حسابشان را از آنها جدا کرده اند و ازسوی
دیگر مورد طرد کسانی در خارج است که محتوای
کالم وشعارهایشان کوچکترین تاثیری در زندگی
روزمره مردم نداشته وتنها به بی تفاوتی بیشتر آنها
انجامیده است.
چندی پیش ،مصطفی تاج زاده ،یکی از مسئوالن
ارشد دولت محمدخاتمی و از نزدیکان وی ،تعریفی از
آشتی ملی کرده که خواندنی و اندیشیدنی و مهمتر از
آن گزینه مناسبی برای سمت و سو دادن به فعالیت
های بعدی است:
«آشتی ملی بههیچعنوان دست کشیدن از هویت
و عقایدمان نیست .آشتی ملی یعنی همه باهم ،یعنی
پذیرش تکثر از موضع برابر و به رسمیت شناختن

این موضوع که هیچ فرد ،حزب وجریانی نمیتواند
بار سنگین آینده و ساختن ایرانی آباد و آزاد را به
تنهایی بر دوش کشد .مراد و منظور از طرح ایده
آشتی ملی آن است که ما نه تنها برای حل مشکالت
موجود ،بلکه برای جلوگیری از وقوع فجایع نوپدید
نیاز به جراحیهای بزرگ در عرصههای مختلف داریم
که انجام شان مستلزم وفاق ملی است و هیچکدام
ازجناحها بهتنهایی قادر به تحمل این بار بزرگ
نیست .آشتی ملی معنایی ندارد جز این که نیروهای
سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و جامعه
و حکومت بههیچ عنوان تک صدایی اداره نشود
وچندصدایی رسمیت یابد».
نتیجه و پایان سخن

امروز ایران با چالش های مهمی در عرصه سیاست
داخلی وخارجی روبرو است که تامین منافع ملی و
آینده نسل های بعدی ایرانیان به مقابله درست با آنها
بستگی دارد و این کار الزاما بایدهمه استعداد های
سازنده مملکت را در بر گیرد .همچنین ،روبروشدن
با این چالش ها نیازمند فرمولبندی های جدیدی
است که باتوجه به عواقب تحوالت چهار دهه اخیر
اجتناب ناپذیر شده است .حقیقت امر اینکه نه تنها
شخصیت های منفرد بلکه تمام سازمانهای سیاسی با
شرایط و داده های کامال جدیدی روبرو هستند که
پاسخ به آنها را دیگر نمی توان در جزوه های پیکار
و یا تحریرات ایدئولوژیک نیم قرن پیش پیدا کرد.
بنابراین ،رقابت های سیاسی ناگزیر باید در چارچوب
شرایط روز و صف آرائی های جدید ومتفاوتی شکل
گیرد.
روند آشتی ملی ،تنها راهی است که هم می تواند
در این زمان ،شرایط مورد نیاز برای عالج اختالفات
گذشته را فراهم کند؛ هم مشارکت ضروری برای
جلوگیری از بحران های مخرب را جلب کند ،هم
بسیج ملی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و زندگی
روزمره پدید آورد ،هم در جوی فارغ از بی ثباتی و
خشونت جامعه مدنی را جان ببخشد و سرانجام با
اینهمه ،از مقام و منزلت ایران و ایرانی ،در جایگاهی
متناسب با تاریخ و فرهنگ و تمدنش ،حفاظت کند.

ها ،مذاهب ،زبان ها و فرهنگ های مختلف را در بر
می گیرد .مردمانش با یکدیگر ،هم اشتراک دارند
و هم اختالف .حق اختالف و حق اشتراک را باید
بازشناخت و نباید زیر بار هژمونی قومی و زبانی و
دینی خاصی رفت .از این رو باید خواستار دموکراسی
مشارکتی ،با ارائه نظامی غیر متمرکز در ایران شد.
باید یادآور شد که نظام آینده ،نه تنها باید مستقل
از دین و یا مرام خاصی باشد ،بلکه معرف و نماینده
قوم خاصی نیز نباید باشد .تنوعی که در ایران وجود
دارد طی تاریخ موجب غنای وطن شده است .احترام
به این تنوع و قبول حقوق همه باعث همبستگی
بیشتر ایرانیان خواهد شد .در کنار این موضع باید
یادآور شد که مرز بندیهایی که بر اساس هویت های
قومی ـ مانند طرح فدرالیسم قومی ـ مطرح میشوند،
منطقه را برای مدت های طوالنی به کام جنگ و
برخوردهای خشن فرو خواهد برد که سودش را ،تنها
قدرت های بیگانه خواهند برد و بهایش را نیز مردم
منطقه خواهند پرداخت .از این رو هدف غائی بدیل
دمکرات ،باید برداشتن مسالمت آمیز مرزها در نوعی
همبستگی منطقه ای باشد و نه ایجاد مرزهای جدید
در منطقه خاورمیانه.
 ۶ـ عدم هژمونی :و باالخره اینکه در یک ائتالف
و یا همکاری ،اصل باید بر عدم هژمونی باشد .یکی
از مشکالت نزدیکی و همکاری بین افراد و گروههای
مختلف ،تمایل هژمونیک و غالب بودن است .هژمونی
فردی و یا گروهی بر دیگران ،بدترین آفت ائتالف ها
و همکاری هاست .از اینرو اصل عدم هژمونی ،یکی از
موارد مهمی است که رعایت آن می تواند به نزدیکی
ها کمک شایانی کند .بعنوان مثال ،رفتار سازمان

مجاهدین خلق در تجربه شورای ملی مقاومت از
همان آغاز نمونه بارزی از رفتار هژمونیک بود که به
شکست انجامید.
جامعه سیاسی ایران بسیار متنوع است که هم
در خارج و هم در داخل کشور فعال است .همکاری
تمام کسانی که به  ۶اصل باال اعتقاد دارند ممکن
و مبارک است ،در صورتی که این همکاری واقعاً
اصولی باشد .چه کسانی که در داخل هستند و چه
آنها که در خارج هستند باید در این جریان شرکت
داشته باشند .دعوای داخلی و خارجی ساختگی است.
اختالف اصلی بر سر اصول است و نه مکان عمل .در
شرایط امروز و با توجه به امکانات تکنولوژیک ،فاصله
ها را می توان براحتی کوتاه کرد .اما درست کردن
یک ساختار سیاسی جدید ،در شرایط فعلی ممکن
نیست و این امر نیاز به آمادگی بیشتر و اصولی تر
دارد.
جامعه سیاسی ما در  ۴۰سال اخیر شاهد درست
شدن جبهه های مختلفی بوده است که دوام نیآورده
اند ،زیرا ائتالفها ،بر اساس اصول نبوده و شفافیت
نداشته اند و اغلب برای تهیه بسته ای ،برای خوشامد
برخی و در جهت دست یافتن به قدرت سیاسی بوده
است .باید به دنبال یک همکاری پایدار بود که نیاز
به زمان ،جدیت و شفافیت و اخالق سیاسی دارد.
نباید با ساختن ساختاری جدید به عنوان همکاری،
بی اعتمادی بیشتری به جامعه تزریق کرد .از اینرو
نباید بدنبال ائتالفهای بزرگ بود که طول عمر آنها
زیاد نیست .با اقدامات مشترک و مشخص می توان
بر نزدیکی ها ،طبق اصول شمرده شده افزود ،ایران
این نیاز و آمادگی را دارد.

در عرصه سیاسی درون کشور نیز ،به ویژه در سال های بعد از پیروزی

جنبش «دوم خرداد  » ۷۶و آغاز جریان اصالحات ،اگر چه نمی توان با قاطعیت
انگشت بر ایجاد یک ائتالف رسمی و دوام پذیر میان نیروهائی که ضمنا در رقابت با
یکدیگرند نمود ،ولی حد اقل می توان به نمونه هائی اشاره کرد که (به لحاظ تاکتیکی
هم که بوده باشد) ما شاهد نوعی حرکات «شبه ائتالف» در ایام برگزاری انتخابات
های ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسالمی ،بوده ایم.

ادامه از صفحه 45
جدایی دین از دولت نیاز واقعی برای الگوی رها
شدن از استبداد دینی است .برای رهایی دولت از
دین و دین از دولت باید تالش کرد .از این جدائی
حوزه عمل بنیاد دین و دولت ،بی دین و با دین ،هر
دو ،سود خواهند برد .در عین حال باید از رفتارهای
ناهنجاری که باورهای مردم را نه از طریق نقد،
بلکه از راه توهین نشانه می گیرند ،پرهیز کرد .ما
با مشکلی به نام اسالم سیاسی که قدرت را اسطوره
و هدف قرار داده است روبرو هستیم  .این مشکل
محدود به ایران نیز نیست.
 ۴ـ جمهوریت :قبول و ترویج جمهوریت به عنوان
نظامی که در آن ،همه در مقابل مردم مسئولند،
یعنی مورد سئوال واقع می شوند و مقام غیر مسئول
را نپذیرفته و هیچ فرد و نهادی را ورای نقد قرار
نداده و جمهور مردم را حاکم بر سرنوشت خود می
داند .انقالب  ۵۷به رژیم سلطنتی ای پایان داد که
تکیه گاهش قدرت های خارجی بود .در باره انتخاب
جمهوریت باید کامال شفاف بود ،اینکه گفته شود
که مردم انتخاب خواهند کرد امری مسلم است و
مردم سرنوشت خود را و نوع رژیم آینده را تعیین
خواهند کرد .ولی موضع نگرفتن و با موضع مبهم
گرفتن در این مورد از سوی افراد و گروه های سیاسی
جمهوریخواه نه تنها کمکی به جنبش نمی کند بلکه
ترمز حرکت نیز خواهد بود .شفافیت در این مورد
بسیار مهم است و همکاری همه با هم ،نه مطلوب
و نه ممکن است.
 ۵ـ تنوع فرهنگی و زبانی :ایران کشوری است
غنی ،با گنجینه فرهنگی بزرگ و مشترکی که سنت
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دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی
محمد رهبر

نه،همیشه هم این طور نبوده که صدا به صدا نرسد
و مخالفان خارج نشین ،بی نفوذ باشند .بذر نهضت
مشروطه ایران را که همچنان باید تنها جنبش رو به
آینده و دموکراتیک ایرانی ها بشماریم ،نسیم تجدد از
آن سوی آبها آورد.
فکر مشروطیت در رویارویی با غرب به ذهن
روشنفکران پیشکسوت زد و این حرف نو که از جنس
زمانه بود ،چنان تیز و تند بود و بُرد و سویی داشت که
هر ورق از روزنامه های منور الفکری آن دوران را مثل
ورق زر می بردند و قاچاق این نسخه های باطل السحر
خموشی و خواب آلودگی را به جان می خریدند.
نقل است روزنامه حبل المتین را که سید جالل
الدین کاشانی در دهلی منتشر می کرد ،مسافران زیر
نعلین می بستند و از مرز می گذراندند و به دست
باسوادهای تهران و تبریز می رساندند و آنها برای بی
سوادهای روشن ضمیری که بیشترینه ایرانیان آن
روزگار را در بر می گرفتند ،می خواندند.
انجمن های سری که در نیمه دوم سلطنت ناصری
در شهرهای بزرگ شکل گرفتند و بحث های چه باید
کرد را در پنج دری خانه ها طرح می کردند همه
با خارج نشینان در ارتباط بودند .میراز ملکم خان،
پدر معنوی مشروطه بود که پنجاه سالی پیش از
مشروطیت با روزنامه قانون که در انگلستان منتشر
می کرد ،صدایش را به تهران می رساند.
جالب اینکه مهاجران سیاسی اولیه که از دست
استبداد به غرب گریخته بودند و یا به عثمانی پناه
بردند ،زمانی دل در اصالح شاه قاجار داشتند .همین
میرزا ملکم خان مشاور ناصر الدین شاه بود و چند
وقتی هم سفیر ایران در لندن اما بن بست اصالحات
کار را از مشاورت به مخالفت کشاند.
از قضا ترور ناصر الدین شاه هم از خارجه آب می
خورد و میرزا رضای کرمانی پای منبر سید جمال اسد
آبادی ،مخالف تبعیدی به عثمانی نشسته بود که راه
چاره درد ایران را در شکار شاه دید .هر چند سید
جمال هم چند وقتی ناصح ناصر الدین شاه بود که
نفس گرمش بر آن آهن سرد اثر نکرد و عاقبت سرب
داغ بود و مرگ سلطان صاحب قران که راه مشروطیت

را باز کرد.
رضا کرمانی به قصاص
شاه ،اعدام شد اما دولت قجر
زهرش را به ایرانیان مخالف
خارج از کشور هم ریخت و
میرزا آقا خان کرمانی و شیخ
احمد روحی که در عثمانی
بودند به ایران مسترد شدند
و در همان تبریز به دستور
محمد علی میرزای ولیعهد
سر بریده شدند ،اتهامشان
اینکه در ترور ناصر الدین شاه،
دستی داشتند.
مشروطه بی کاریزما
پس از به توپ بسته شدن مجلس هم عده ای آواره
شدند و مشهورترین ایشان سید حسن تقی زاده و علی
اکبر دهخدا که یکی به انگلستان رفت و دیگری به
سوئیس .دهخدا در فرنگ روزنامه صور اسرافیل را -که
حاال میرزا جهانگیر خان مدیر مسئولش از شهدای
مشروطه شده بود -چند شماره ای منتشر کرد و« آن
چکامه ی یاد آر ز شمع مرده یاد آر» هم در همین
شماره های طبع خارجه بود.
دهخدا در صور اسرافیل برای اولین بار مقاله ای
آتشین هم نوشت که فکر جمهوری را ترویج می کرد.
تقی زاده اما مخفیانه به تبریز بازگشت و در محاصره
شهر از همراهان ستارخان شد.
هر چه هست روشنفکران صدر مشروطه پس از
استبداد صغیر و با فتح تهران به ایران بازگشتند و
سیر تاریخ چنان شد که جنگ اول جهانی در گرفت و
نهضت مشروطه لگد مال متفقین شد و تزلزل دولتهای
مستعجل مشروطیت و هرج و مرج و خالی بودن خزانه
و دخالت روس و انگلیس ،انقالب را به بیراه برد تا رضا
خان ،شاه شد.
غرض اینکه جنبش مشروطه با آن تغییر گسترده
که در ساختار سیاسی ایران پدید آورد و با فکر
سیاست مدرنی که در کشور در انداخت ،نه رهبری
کاریزما داشت و نه یک رهبری واحد .از قضا عامه

مردمان مشروطه خواه که بیسواد هم بودند و مذهبی،
بیشتر در پی روشنفکران به راه افتادند و حتی صالی
ضد انقالبی شیخ فضل اهلل نوری که به هر حال از
رجال مذهبی آن دوران بود ،نتوانست توده های
مذهبی را علیه مشروطه بشوراند.
نهضت مشروطه خواسته هایی اثباتی داشت.
از عدالتخانه آغاز شد و به خواست مجلس رسید.
ِمشروطیت انقالبی ساختاری بود که شیوه اصالحی
داشت.
وقتی بنابر آن قانون اساسی زیرکانه ،شاه به سمبلی
تبدیل شد و مقام مسئول نبود ،وقتی وزار تنها در
قبال مجلس مسئول بودند و نه شاه ،وقتی که خزانه و
مالیات و اعالم جنگ و صلح همه در اختیار نمایندگان
مردم بود ،دیگر چه نیازی می ماند تا شاه را بر انداخت
و اعالم جمهوری کرد.
مشروطه به گواه قانون اساسی مشروطیت در دو
جبهه ی حد زدن بر شاه و بر جای نشاندن علمای
اسالم موفق از کار در آمد .بعدها همه ی اتباع ایران
در برابر قانون دولتی مساوی بودند و با همین کلمه
قانون دولتی اوال قانون شرع از میدان به در شد چرا
که جرم و جزا آنی بود که در قانون می آمد و دیگر
اینکه متعرض شرع هم نشد و علیه حوزه و مذهب هم
شمشیر از رو نبست.
از کودک دوره طالیی تا عمو یادگار مرد کینه
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دار
نهضت مشروطه یکباره شکل نگرفت ،حاصل رو
در رویی با غرب بود و از سویی حس سرخوردگی و
استیصال ایرانیان که با وادادگی حکومت قاجار ،دنبال
چاره ای می گشت عاقبت به فکر مشروطه رسید.
جنگ های ایران و روس و شکست بزرگ ایران و از
دست رفتن هفده شهر قفقاز و تحقیر جانسوز ملی ،
زنگ های بیدار باش را به صدا در آورد .قاجاریه هم در
مقابل سیل تمدن غربی گام به گام عقب می نشست و
ضرورت اصالح را می پذیرفت.
حتی ناصر الدین شاه که آخرین سلطان سنتی
ایران بود این ضرورت را درک می کرد که اعزام
محصل به غرب و احداث دار الفنون ،ناگزیر است .در
حوزه های علمیه هم نیاز به تحول حس شده بود
و کتاب تنبیه االمه عالمه نائینی را می توان اولین
و آخرین تفکر سیاسی مذهبی رو به دموکراسی یک
مقام عالی رتبه روحانی دانست که به نوعی سکوالر
بودن حکومت را می پذیرفت و روی خوشی به غرب
نشان می داد و نزاع غصبی بودن حکومت تا قیام قائم
را فیصله می داد.
چاره جویی در اینباره که چگونه باید حکومت کرد
و نه اینکه حاکم چه کسی باشد ،اساس فکر مشروطه
بود که چند دهه بیشتر دوام نداشت و باز ایرانیان به
ورطه شاه عادل و نایب امام زمان افتادند.
خصلت منحصر به فردی هم در بسیاری از
روشنفکران نسل مشروطه بود که از عمق تعالیم
سنتی و مذهبی و ایرانی می آمدند و آنگاه با غرب
آشنا شده بودند و این شناخت از بوم زاد و شناسایی
غرب ،تلفیقی می ساخت که حیرت انگیز می نمود و
ثمره اش امثال دهخدا و تقی زاده و فروغی.
مشروطیت آرمان و آرزوهای قابل تحقق داشت و
قرار نبود تا مدینه فاضله بسازد و یا ایران را به جایی
در حجاز ببرد و یا شاهنشاهی هخامنشی را بازگرداند.
اولین بار بود که پس از هزاران سال ،ایرانی خود را
به تماشا می نشست و ضعف و قدرت را می دید و این
شناخت تا حدی متواضعش می کرد .اما فرصت نیافت
تا اعتماد به نفسی هم بیاید .هر چند بعدتر به غروری
فریبنده رسید که خواست تا طرحی نو در اندازد و با
انقالبی اسالمی ،جهان را دگرگون کند.
وقتی دهخدا در چکامه شمع مرده ،آروزیش را برای
کودکان دوره طالیی می گوید ،این آرزو ،فارغ از هر
زیاده خواهی ،تنها آبادی و آزادی می خواهد و مگر
بهتر از این خواسته ای هست.
چون گشت ز نو زمانه آباد  /ای کودک دوره طالیی
 /وز طاعت بندگان خود شاد  /بگرفت ز سر خدا خدایی
 /نه رسم ارم نه اسم شداد  /گل بست زبان ژاژ خایی
 /زان کس که به نوک تیغ جالد  /ماخوذ به جرم حق
ستایی  /تسنیم وصال خورده یاد آر.
شکست مشروطیت و بر آمدن استبداد نوین پهلوی
با دیکتاتوری مصلح رضا شاهی ،مسیر تاریخی ایران
را دگرگون کرد .پس از شهریور ماه سال بیست و
سقوط رضا شاه و بازگشت رجال مشروطه به سیاست،
مشروطه می توانست بار دیگر احیا شود اما اینبار شاه
جوان ،احمد شاه مشروطه پذیر نبود .پرورش شاه
مشروطه پذیر هم با سقوط قاجاریه ابتر ماند.
محمد رضا شاه ،درست مثل محمد علیشاه میان
روحانیان و قدرتمندان خارجی به دنبال متحد می
گشت و بافت سیاسی ایران را در همان سالهای قبل از
کودتای  ۲۸مرداد ،دو قطبی می کرد و باز هم سنگر
بندی شاه و مخالفان.

اما به حق می توان گفت که کودتای  ۲۸مرداد،
سرنوشت ایران را تغییر داد .کودتا شکاف عمیق
تاریخی ایجاد کرد که تجربه مشروطه دیگر به کار
نمی آمد ،چرا که قانون اساسی مشروطیت هنوز اساس
حکومت بود اما اجرا نمی شد و در واقع مخالفان شاه با
حکومتی طرف بودند که اینبار در پوشش مشروطیت،
استبداد ایرانی را احیا کرده بود.
نسل سیاستمداران مشروطه دیده یا خانه نشین
شدند و یا در گذشتند و آنچه ماند جوانانی بودند که به
جو انقالبی و چپ مرا ِم زمانه به چیزی جز بر انداختن
حکومت ،رضایت نمی دادند.
کینه و اسلحه ،معنا و مصداق مبارزه شد و آخرین
نفس های مبارزه قانونی و مسالمت جو هم از بعد سال
 ۴۲و زندانی شدن اهالی نهضت آزادی و جبهه ملی
به احتضار افتاد.
از این پس شعر شاملو بود که جای دهخدا می
نشست:
عمو یادگار  /مرد کینه دار  /مستی یا هشیار
 /خوابی یا بیدار  /مستیم و هشیار ،شهیدان شهر/
خوابیم و بیدار  /شهیدان شهر.
گم شدن در تاریخ شکسته
سیل حوادث در نیم قرن گذشته ،پل های تاریخی
ما را شکسته است .فقط کافی است نگاهی بیندازیم به
سه سال پس از انقالب که چه طور عمده ی نیروهای
انقالبی تا سال شصت ،مبدل به مخالف و معاند و
منافق شدند و بعد چنان جنگی در گرفت که زندگی و
سیاست ایرانی را زیر و زبر کرد .آنچنان که سال  ۵۹و
سال  ،۶۸پنداری که قرنی از هم فاصله دارند.
در این فاصله چندین نسل از مخالفان جمهوری
اسالمی با مرام و ایدئولوژی متفاوت و متضاد برای همه
عمر از ایران رفتند و در همان سالی که رفتند در زمان
دفن شدند .مجاهدین هنوز در خلسه دهه چهل سیر
می کنند و هنوز زندگی تیمی دارند مثل دهه شصت
و اتفاقا راهی هم جز خشونت نمی دانند هر چند فعال
شمشیرها را غالف کرده اند.
ابولحسن بنی صدر هم همچنان در قبای ریاست
جمهوری است و مفتخر به آن آرایی که صاحبان رای

20

طلبان فراری و سلطنت طلبان مدعی ،اپوزیسیونی را
شکل می دهند که در یک نا همزمانی ،نا معاصرند و
تنها اشتراکی که دارند ،اختالف است.
ما دچار نا همزمانی هستیم .هر چند همگی فارسی
حرف می زنیم و ظاهرا زبان مشترکی هست اما
دنیاهای موازی آنقدر دیر و دور است که دستی به
دستی و صدا به گفتگو نمی رسد.
بنابراین اگر قرار است تا اپوزیسیونی موثر شکل
بگیرد ،چه در داخل وچه خارج باید ساعتها را با هم
میزان کرد و یک هدف اثباتی یافت.
نهضت بازگشت به آرمان های مشروطه!
با آن شرحی که درباره مشروطه دادیم ،بهتر اینکه
نهضت بازگشت به آرمان های مشروطه و چگونه
حکومت کردن ،شکل بگیرد .شاید بتوان گفت میان
نحله های متفاوت اپوزیسیون ،امروز جدایی دین از
دولت پذیرفته شده است اما کینه ها و سابقه ها ،کاری
می کند که همین نقطه مشترک که به رنج و تجربه
چهل ساله حاصل شده با اشاره ای به اینکه دیگری
در پیشینه اش چه بوده و از چه دفاع می کرده ،پوچ
شود و بی حاصل.
آرمان های مشروطه عدالتخانه بود و مجلس و
انتخابات آزاد و ما هنوز به هیچ کدام از آن آرزوها
نرسیدم و چه بسا برخی مخالفان تازه آمده ،همان
آرمانها را قبول ندارند و ساز بازگشت شاه می زنند و یا
امنیت را بر آزادی ترجیح می دهند.
آیا چاره ای هم هست؟
به نظر می رسد که تا اطالع ثانوی مخالفان خارج
از کشور جمهوری اسالمی تنها نقش رسانه ای دارند
و انعکاس وقایع ایران ،بی سانسور جمهوری اسالمی،
مهمترین کاری است که می توانند انجام دهند.
اگر پل های تاریخی ما فروریخته باید گفت که پل
ارتباطی اپوزیسیون خارجی با ایران هم پا درهواست.
رسوخ رسانه ای اپوزیسیون در ایران به معنی خط
دهی سیاسی و رسمیت یافتن رهبری اپوزیسیون
خارج نشین نیست .باید گفت ،اگر قرار باشد اتفاقی
بیفتند و حرکتی در ایران پدید آید ،از درون است
و نه بیرون.

اگر پل های تاریخی ما فروریخته باید گفت که پل ارتباطی اپوزیسیون

خارجی با ایران هم پا درهواست .رسوخ رسانه ای اپوزیسیون در ایران به معنی خط

دهی سیاسی و رسمیت یافتن رهبری اپوزیسیون خارج نشین نیست .باید گفت ،اگر

قرار باشد اتفاقی بیفتند و حرکتی در ایران پدید آید ،از درون است و نه بیرون .حرف
راست اینکه همین رسانه های آزاد بیرونی اگر بتوانند همراه اپوزیسیون داخلی شوند

که در یک دگردیسی از اصالح طلب به تحول خواه مبدل می شود ،شاید وحدتی
پدید آید.

تا حاال هزار چرخ روزگار را دیده اند و یادشان نمی آید
انقالب کی بود و اولین رئیس جمهورش چه کسی.
بر این پیشکسوتان تبعیدی در دهه های بعد و
دوران اصالحات و پس از انتخابات سال  ،۸۸دیگرانی
نیز افزوده شدند .می توان گفت در کمتر جایی آن
قدیمی ها با این جدیدی ها همنشین و همکالم شدند.
طشت رسوایی جمهوری اسالمی مدتهاست از
بام افتاده و سلطنت رو سفید شده  ،در این سالها
طرفداران سلطنت هم از مدعیان هستند و حاال
حسابش را بکنید که انقالبی های سابق و اصالح

حرف راست اینکه همین رسانه های آزاد بیرونی
اگر بتوانند همراه اپوزیسیون داخلی شوند که در یک
دگردیسی از اصالح طلب به تحول خواه مبدل می
شود ،شاید وحدتی پدید آید.
مخالفان داخلی و خارجی جمهوری اسالمی نیاز
دارند تا بر سر حداقل هایی به اشتراک برسند و
اهدافی اثباتی پیدا کنند .نا همزمانی تاریخی را باید
در مکانی مشترک یعنی ایران مداوا کرد و بر سر دردها
ملموس و بی اینکه پای بحث های بی انتهای تقصیر
تاریخی را به میان آورد.
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ِ
«اتحاد عمل» برای کدام منظور و از چه راه؟
علی شاکری زند

موضوع پرسش این بوده که آیا «ائتالف نیروهای
سیاسی» ضرورت دارد و اگر آری«راه ها و موانع» آن
چیست.
و گفتهشدهاست «در این پرونده میخواهیم ببینیم:
الف -ائتالف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی
اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی
«تغییر» در ایران به نبود رهبری برمیگردد یا به
فقدان عواملی دیگر؟ آیا جامعه ایران با رهبری های
فردی و بعضا کاریزماتیک بیشتر مناسب است یا
رهبری جمعی و ائتالفی؟
ب -ائتالف بر اساس چه مبانی و بین چه کسانی
بایدصورتگیرد؟ در داخل ،خارج و …؟
پ -موانع ائتالف چیست؟ چه تجربه و عبرتهایی
از مسیرهای ناموفق گذشته میتوان و بایدآموخت؟
ت -راهکارهای ائتالف چگونه است؟ روند
شکلگیری یک ائتالف چه سیر و مسیری دارد؟»
و اینجا ،از طرف ما ،در نقل پرسش ها بر واژهی تغییر
تأکید شد .زیرا مفهوم تغییر در پاسخ تعیینکنندهتر
است و با آغاز از آن همهی موضوعات دیگر را میتوان
ج کرد.
استنتا 
پاسخ قاطع نگارنده این است که بدون یک دگرگونی
بنیادی در نظام حکومتی کنونی ایران ،از ماهیت
توتالیتر آن بسوی یک حکومت مبتنی بر دموکراسی
پارلمانی ،ایران در معرض خطر انقراض است .این خطر
از طرفی از گسترش فساد و ستم در داخل و انحطاطی
که از این راه دامنگیر جامعه میشود ،و از طرف دیگر
از تشویق دشمنان تاریخی رنگارنگ ،و دشمنانی که
نظام کنونی برای کشور ما تراشیده است ،سرچشمه
میگیرد.
پس معلوم شد که هدفی وجود دارد که برای رسیدن
به آن یک نیروی سیاسی استثنائی الزم است؛ نیرویی
که جز از راه ائتالفهایی میان سازمانهای موجود و
فراتر از آن اتحاد عملی میان نیروهایی وسیعتر ،توان
انجام وظیفهی باال را بهدست نخواهدآورد .بهویژه این
که وظیفهی چنین نیرویی به برچیدن نظام حاکم
کنونی محدود نمیشود و با کار مدیریت دوران گذار
که طی آن به اتفاق و همدلی ملی وسیعی نیاز دارد،

ادام ه مییابد.
پس از روشن شدن ضرورت
این اتحاد ملی ،این پرسش
پیشمیآید که چنین اتحادی
میان کدام نیروها امکانپذیر
و قابلقبول است .برای اظهار
نظر در این باره معیارهایی
وجوددارد که می توان آنها را
به صورت زیر دستهبندی کرد.
۱ـ اتحاد برای تغییرات
سیاسی در چه کشوری و برای
کدام ملت است؟
۲ـ هدف یا اهداف آن
چگونه تعریفمیشوند؟
در بدو امر ممکن است پرسش نخست بهنظر
بالموضوع بنماید .اما چنین نیست.
پرسش در مورد کشور و ملت در ایران کنونی
مهم است .و پاسخ آن چنین است که تغییرات مورد
نظر برای رهایی ملت ایران از اسارت کنونی و نجات
کشور ایران از خطر انقراض است .چرا این پاسخ مهم
است؟ زیرا در طیف عناصر و گروه هایی که داعیهی
آزادیخواهی دارند شاهد وجود گروههایی نیز هستیم
که از پایه به وجود ملتی بنام ملت ایران قائل نیستند
و مخاطب خود را « اقوام و ملیت های ساکن ایران»
میدانند! به همین روشنی و صراحت .پس پرسشی
که اینجا مطرح میگردد این است که وجه مشترک
خواستاران رهایی ملت ایران با کسانی که وجود چنین
ملتی را انکارمیکنند چیست؟
برای آنکه این ادعا بر تصوری واهی حمل نگردد ذکر
نمونهای ضروری است .این نمونه را از میان گروهکهای
«قومی» رسماً تجزیهطلب نمیآوریم؛ از میان گروههایی
ِ
میآوریم که برای خود رسالتی سرتاسری قائلاند.
بهعنوان مثال ،یکی از آنها اتحاد فداییان اکثریت در
چارچوب «حزب چپ» است .این گروه در منشوری که
در اولین کنگرهی خود بهتصویبرسانده حتی یک بار
هم از ملت ایران نامنمیبرد ،و این رفتار کام ً
ال عامدانه
و از روی آگاهی و منظور خاص ایدئولوژیک است .در

این ،به قول خودشان« ،سند» حزبی ،بیستوپنج بار
به واژهی غیرحقوقی «مردم» برمیخوریم و دو بار به
اصطالح غیرحقوقی «ملیتها و اقوام ساکن ایران» [ت.
ا].؛ غیرحقوقی ،زیرا مردم که در هر یک از محلههای
یک شهر ،در هر ده ،و در هر شهر یا استان هم،
بهعنوان مردم آن محل و محدودهی خاص ،وجوددارند
بیان کنندهی مفهوم سیاسیـحقوقی ملت که دارای
سرزمین ملی ،با مرزهای معین و شناخته شدهی بین
المللی ،حکومت ملی و نهادهای تجسمدهنده به آن،
خصوصیات ملی مانند تاریخ و فرهنگ مشترک ملی
است ،با مردم یک ده یا یک محله یا یک شهر که هم
خود آنان و هم ویژگیهای آنان دائماً در حال تغییر
اند ،از دو مقولهی کام ً
ال متفاوت اند.
در همان «سند» دست کم دو بار هم از مفهوم
یـقومی» ،که آن نیز حاکی از وجود
«تبعیضات مل 
«ملیتهای» متعدد و ستم و تبعیض یکی یا برخی
بر دیگر آنهاست ،استفادهشدهاست .افزون بر این ،حتی
برای آن «اقوام» و به اصطالح«ملیت» ها هم بجای
استفاده از صفت ایرانی ،یعنی نام بردن از بهاصطالح
«اقوام و ملیتهای ایرانی» ،که دستکم میتواند گویای
تعلق یا انتساب این «کلیتها» به یک کلیت مشترک،
یا یک تاریخ مشترک ،یا یک فرهنگ مشترک باشد ،از
اصطالح شگفتانگیز «… ساکن ایران» ،که تنها گویای
سکونت در سرزمینی به این نام است ،استفادهمیشود؛
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و بهعبارت دیگر ،اگرچه انکار کلیتی بنام ایران ،به
مثابهی یک مفهوم جغرافیایی ،یک سرزمین و حتی
یک کشور شناختهشده در سطح بین المللی ،ممکن
نیست ،اما از هرگونه انتساب به یک هویت ایرانی ،که
بوی نوعی اشتراک در تاریخ ،در سرنوشت یا در فرهنگ
مشترکی بدهد ،خودداری میشود؛ آگاهانه یا ناآگاهانه،
تفاوت چندانی ندارد ،هرچند ناآگانه بودن آن محتمل
نمینماید.
سرویسهای تبلیغاتی شوروی سابق که این اصطالت
را ابداعکردهبودند و ادبیات حزب توده در این زمینه از
اسناد آنها ترجمهی تحتاللفظی شده ،میدانستند چرا
نباید از صفات و مفاهیمی چون ایرانی و ایرانیت ،که
بیانکنندهی هویت مشترک اند ،استفادهکرد ،و پیروان
آنها «در ایران» نیز این ابداعات مغرضانه را طوطیوار
تکرارکردهاند و میکنند! هر کس بهسادگی درمییابد
که ایرانی بودن یک هویت است که با ذات یک موجود
وحدتدارد و از آن تفکیکناپذیر است؛ در حالی که
ساکنبودن در یک واحد جغرافیایی امری گذرا ،و به
اصطالح َع َرضی یا تصادفی است ،و وابستگی ،و کمتر از
آن همبستگی ،و به طریق اولی یگانگی نمی آورد[.]۱
در نتیجه ،تنها به همین یک دلیل ـ یعنی تفاوت
در موضوع اتحاد که ،در آن برای همگی سخن از ملت
معین و واحدی درمیاننیست ـ مسألهی اتحاد سالبهی
به انتفا ِء موضوع خواهدبود .بهعبارت دیگر مقولهای که
بتواند موضوع مشترک برای یک اتحاد باشد منتفی
است .این نتیجهگیری شامل همهی گروههای سیاسی
و افراد و شخصیتهایی نیز میشود که بجای مفهوم
ملت ایران از مفاهیم اقتباسی و پوچی مانند آنچه
مثال زدیم استفادهمیکنند.همچنین یک عنصر ملی،
یعنی معتقد به وجود ملت ایران و خواستار رهایی آن
را ،که خصلت غیرمنطقی چنین اتحادی را درنیافته
باشد و وارد نوعی ائتالف یا همگامی با چنین گروهها
یا شخصیتهایی شود میتوان دچار روانگسیختگی
سیاسی شمرد .از لحاظ تاریخی اولین بار حزب توده،
همدست با فرقهی دموکرات آذربایجان بود که این
تخملق را شکست و این بدعت نامبارک ایدئولوژیکی
را گذاشت .حزب توده نزدیک به سی سال به جبهه
ملی ایران پیشنهاد تشکیل جبههی متحد ضداستعمار
را میداد .اما برای جبهه ملی حتی یک لحظه هم
چنین ائتالفی معنی نداشت .آنها هم خود میدانستند
که جنجالشان در این راه به ائتالف نخواهدانجامید ،اما
تبلیغات پیرامون این نوع ائتالف یکی از تاکتیکهای
عمدهی احزاب کمونیست بود .چرا برای جبهه ملی
چنین ائتالفی بیمعنی و حتی غیرممکن بود .برای
آنکه حزب توده نیز ایران را محل سکونت «اقوام و
ملیتهای ساکن ایران» میدانست .و یکی از دالئل
عمدهی این امتناع آن نیز همین نظریهی حزب توده
بود که اینک به وارثان فکری آن رسیده است.
کافی نیست بگوییم حکومت آینده باید
غیرایدئولوژیکی باشد .چگونه میتوان به یک
ایدئولوژی هژمونیست پایبند بود و در بنیادکردن یک
نظام غیرایدوئولوژیکی مشارکت مؤثر داشت .همهی
تجربههای جهان ،بویژه در اروپای شرقی پس از جنگ
جهانی دوم ،خالف چنین تصوری را ثابتکردهاند.
پرسش جانبی دیگری ،از همین نوع ،نیز که میتوان
در اینجا مطرحکرد این است که ائتالف با کسانی که
بجای ملت ایران به امت اسالم عقیدهدارند ،و رهایی
آن را مدنظردارند چه معنایی میتواند داشت .اینجا
هم پاسخ این است که قضیه همچنان یک سالبهی به
انتفاء موضوع است؛ چنان که در آغاز انقالب اسالمی

دیدیم کار کسانی که بیخردانه وارد ائتالفی شدند که
هدف آن تبدیل ملت ایران به جزئی از یک امت و
برقراری حکومت آن امت و اجرای شریعت خاص آن
بود ،به کجا کشید.
پس امروز کدام بیخردی حاضر است بار دیگر با
کسانی وارد ائتالف شود که بجای ملت ایران یا از امت
اسالم سخن می گویند یا از «اقوام و ملیتهای ساکن
ایران» که هر دو اقتباس از زبانهای خارجی است؛
یکی مأخوذ از عربی و دیگری ترجمه از روسی[.]۲
پرسش  ۲مربوط به هدف است .در مورد هدف ها

امروز کدام بی خردی حاضر

است بار دیگر با کسانی وارد ائتالف
شود که بجای ملت ایران یا از امت
اسالم سخن می گویند یا از «اقوام و

ملیتهای ساکن ایران» که هر دو اقتباس
از زبانهای خارجی است؛ یکی مأخوذ از

عربی و دیگری ترجمه از روسی..

نیز وضع بالنسبه مشابهی میتواند با عناصر سیاسیی
دیگری پدیدارگردد که گرچه وجود ملت ایران را
انکارنمیکنند ،ولی دموکراسی را بر امور دیگری فرع
میدانند .چنان که در ابتدا گفتهشد ،هدف و موضوع
اتحاد یا ائتالفی که از آن سخنگفتهمیشود رهایی
ملت ایران از دیکتاتوری توتالیتر کنونی ،برقراری
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (حاکمیت ملی)،
و شکل نهادینه شدهی آن ،یعنی نظام دموکراسی
پارلمانی ،و جلوگیری از هرگونه دیکتاتوری دیگر است
به هر شکل ،به هر عنوان و به هر دستاویزی.
عناصری که چنین هدفی را ،بههر عنوان ،خواه
بهصراحت و خواه از راه منوط ساختن آن به شرط
دیگری ،نفی میکنند ،هیچیک با آزادیخواهان هدف
مشترکی برای اتحاد عمل و به طریق اولی برای
ائتالف ندارند .بهعنوان مثال میتوانگفت که هدف از
برداشتن جمهوری اسالمی بازگشت به برقراری مجدد
نهاد سلطنت که مورد نظر برخی از مخالفان جمهوری
اسالمی است ،نمیتواندبود ،زیرا نهاد سلطنت برای
ملت ایران نمیتواند یک هدف و مقصود اصلی باشد؛
در بهترین حالت تنها شاید بتواند وسیلهای باشد.
آنچه با فتنهی خمینی و استقرار جمهوری کاذب
اسالمی رخداد از میان رفتن نهاد سلطنت نبود؛ نفی
حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود بود که در باال
حاکمیت ملی نامیدیم .این امر به شکل ازمیانبرداشتن
قانون اساسی مشروطه ،گرانبهاترین دستاورد
صدسالهی گذشتهی ملت ایران ،رویداد که حاکمیت
ملی در اصل  ۲۶آن و اصول دیگری که در توضیح
نتایج آن وضعشده ،بیان گردیدهاست .برخی از این
اصول اخیر نتایج الزامی اصل  ۲۶اُم اند و برخی دیگر با
آن پیوند ضروری ندارند .اصول مربوط به نهاد سلطنت
از لوازم ضروری تحقق اصل  ۲۶نیستند .در ۱۲۸۵
( )۱۹۰۶این اصول از این جهت در قانون اساسی ایران
وارد شدند که :یک) فرمان مشروطه به امضا ِء پادشاه
ایران و اجرای آن عالوه بر ارادهی ملت ایران خواست
صریح آن پادشاه نیز بودهاست؛ دو) جامعهای که این
فرمان در آن اجرامیشد و آن قانون برای بهروزی
آن نوشتهمیشد دارای یک سنت چندهزارسالهی
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پادشاهی بود که بهسادگی قابل کنارگذاشتن نبود
و دلیلی هم برای آن نداشت .در نتیجه نویسندگان
فرهیخته و فرزانه ی آن قانون سترگ ،که از سازگاری
میان حاکمیت ملی و نهاد سلطنت آگاه بودند و شاهد
یـسلطنتی
آن را در وجود نظامهای مشروطهی پارلمان 
بخوبی میشناختند ،آن را بهشکل یک نهاد نمادین
وارد قانونی ساختند که مأمور نگاشتن آن شدهبودند.
امروز هم هیچگاه خالف این سازگاری نه در ایران و نه
در هیچ مشروطهی پادشاهی دیگری ،ثابتنشدهاست.
اما خالف واقعیت است اگر دچار فراموشی شده
نگوییم که در این فاصلهی صدودهساله حوادث بسیاری
نیز رویداده که نشان دهندهی دشواری مناسبات میان
قانون مشروطهی ما با نهاد پادشاهی بودهاست .این
حوادث بطور عمده در سه کودتای نظامی علیه قانون
اساسی ،یا اجرای درست آن ،که زنده یاد فریدون
آدمیت ،یکی از برجستهترین تاریخنگاران مشروطیت،
از آنها نام می برد ،نمایان شده است :کودتای محمدعلی
شاه قاجار ،کودتای سید ضیاء طباطبایی ـ رضاخان ،و
سپس کودتای  ۲۸مرداد؛ البته ،اگر مجبورساختن
مجلس پنجم به انتقال سلطنت از خاندان قاجار به
خاندان پهلوی را هم یک کودتای دیگری ندانیم .هر
یک از این کودتاها هم پیآمد هایی عظیمی داشته
مهمترین آنها ندانست.
که فتنهی خمینی را نمیتوان
ِ
آیا میتوان از ملت ایران ،و بویژه از سرآمدان آگاه آن
انتظارداشت که آن حوادث و نتایج شوم آنها را نادیده
گرفته ،چشمبسته خواستار بازگشت ساده و بالتغییر به
همان ساخت حکومتی پیشین باشند ،بیآنکه هواداران
مشروطهی پادشاهی هدف آزادی و دموکراسی و در
یک کالم حاکمیت ملی را ،بهعنوان احترام به ملت
خود و دلبستگی به بهروزی او در فراسوی هر خواست
دیگری ،باالتر از نهاد پادشاهی مورد نظرخویش و این
یک را تنها در خدمت آن دیگری بخواهند .و اگر چنین
انتظاری بجاست ،پس الزم است که آنان در مورد تاریخ
معاصر ایران و نقش نهاد پادشاهی در آن همهی حقایق
را بدون پردهپوشی بر جهات منفی آن بپذیرند و خود
نیز به بیان صریح آن بپردازند .مهمترین آنها رویدادی
است که  ۲۵سال پس از آن و در نتیجهی آن به
فتنهی خمینی رسیدیم :کودتای  ۲۸مرداد و سومین
کودتای نظامی بر ضد مشروطهی ایران؛ رویدادی
که به یک دیکتاتوری بیستوپنجساله انجامید و در
آن دیکتاتوری مقدمات الزم برای بهقدرترسیدن
کاست سران دینی فراهمگردید .پس کمترین شرط
برای یافتن هدف مشترک برای مخالفان آزادیخواه
جمهوری اسالمی و هواداران احیا ِء نهاد پادشاهی این
است که گروه دوم اعالمکنند که هدف آنان از این
خواست نه یک رجحان صرفاً عاطفی و فارغ از منطق
و خرد ،بلکه ،از دید آنان ،راه گزیدهتری است برای
دست یابی به آزادی ملت ایران و برقراری حاکمیت
آن بر خود .و در این صورت بر آنان فرض خواهد بود
که صمیمیت خود در این ادعا را با پذیرش حقایق
باال نشاندهند و بهاثباترسانند .عمل به خالف آن
و پافشاری بر ادعاهای سستی از این دست که باید
گذشته را فراموشکرد ،یا بدتر از آن ،قلب این گذشته
با این ادعا که حادثهی  ۲۸مرداد رستاخیز ملی بوده
ممکن است مانند دروغ های خمینی مشتی عوام را
بفریبد اما بجای اقناع سرآمدان فرهیختهی ملت برای
آنان نشانهی عدم صمیمیت و بلوغ سیاسی مدافعان
چنین مدعاهایی خواهدبود.
دعوت به «فراموش کردن گذشته برای نگریستن
به آینده» بویژه از سوی کسانی پذیرفتنی نیست که

دوره جدید | فروردین و اردیبهشت  | 1398شماره 26

برای نمایاندن ارج و اهمیت نهاد پادشاهی در تاریخ و
فرهنگ ایران به کورش بزرگ بازمیگردند .همانگونه
که بدون شناختن کورش و کارهای بزرگ او فهم
تاریخ کشور ایران ناممکن خواهدبود ،بدون شناختن
بزگترین حوادث سیاسی صدسالهی پس از مشروطیت
ایران ،که کودتاهای نظامی و اثراتشان از مهمترین
آنهاست ،حوادث سال  ۵۷و رخدادن فتنهی خمینی
را نمیتوان فهمید.
تأکیدهای دائمی دربارهی آنچه پیشرفتهای دوران
پهلویها مینامند ،به فرض آنکه بهرهی درستی هم
در آنها باشد ،به معنی درستی ادعاهای هواداران آن
دیکتاتوری دربارهی پیشرفت ملت ایران بسوی بهروزی
بیشتر نیست؛ درخت را از میوهی آن میسنجند و
میشناسند و یک حکومت را نیز از حاصلی که برای
ملت خود بهبارمیآورد .آن دیکتاتوری بیستوپنجساله
هرچه بوده ،حاصل اصلی و نهاییاش همین طاعون
توتالیتر کنونی است که شاهد آنیم و خروارها مغالطه
برای افکندن مسئولیت آن بر گردن قدرتهای خارجی
در این مورد چیزی را تغییرنمیدهد ،زیرا ،اگر آنگونه
که این گروه سیاسی ادعامیکند ،در آن دوران ایران
دارای یک حکومت نیرومند ،مستقل و متکی به ملت

که از ایدئولوژیهای هژمونیست مانند اسالم سیاسی
یا مارکسیسمـلنینیسم پیروینمیکنند بسی آسانتر
خواهدبود.
نافرمانی مدنی در راس راه های خشونت پرهیز
بطور خالصه برای نگارندهی این سطور برچیدن
نظام حاکم کنونی ایران میتواند ومیباید از راه های
خشونتپرهیز ،که در رأس آنها نافرمانی مدنی
قراردارد ،صورتپذیرد .در نافرمانی مدنی دو واژهی
نافرمانی و مدنی گویای دو مفهوم اند .نافرمانی به
معنای سرپیچی از خواستها و تصمیمات ناروای نظام
حاکم ،یعنی در همهی مواردی است که حقوق قانونی
ملت زیر پا گذاشتهمیشود ،به حقوق مردم تجاوز
میشود یا زیانی متوجه جامعه میگردد ،و نه بیشتر
از آن .اما در نظام های توتالیتر همین موارد چندان
فراوان اند که پرداختن به برخی از مهمترین آنها برای
لرزاندن پایههای آنها کافی است .یکی از مهمترین این
نافرمانیها که استفاده از حقوق شهروندی است تحریم
شرکت در نمایشهای دروغ و فریبی است که هر چند
گاه به عنوان نادرست انتخابات پیش پای مردم گذاشته
می شود تا تأیید مشروعیت برای قدرتی نامشروع از
آنان گرفتهشود .مدنی به معنای مسالمتآمیز و در

هدف و موضوع اتحاد یا ائتالفی که از آن سخنگفتهمیشود رهایی ملت ایران

از دیکتاتوری توتالیتر کنونی ،برقراری حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (حاکمیت

ملی) ،و شکل نهادینه شدهی آن ،یعنی نظام دموکراسی پارلمانی ،و جلوگیری از

هرگونه دیکتاتوری دیگر است به هر شکل ،به هر عنوان و به هر دستاویزی .عناصری
که چنین هدفی را ،بههر عنوان ،خواه بهصراحت و خواه از راه منوط ساختن آن به
شرط دیگری ،نفی میکنند ،هیچیک با آزادیخواهان هدف مشترکی برای اتحاد عمل
و به طریق اولی برای ائتالف ندارند .بهعنوان مثال میتوانگفت که هدف از برداشتن
جمهوری اسالمی بازگشت به برقراری مجدد نهاد سلطنت که مورد نظر برخی از

مخالفان جمهوری اسالمی است ،نمیتواندبود.
خود بود هیچ قدرتی نمیتوانست در تدوام و پایداری
آن خللی ایجادکند.
با پافشاری این گرایش از هواداران پادشاهی در
موضع نادرست خود حتی هواداران صمیمی دموکراسی
در میان خواستاران مشروطهی پادشاهی نیز به آتش
نادانی آنان خواهندسوخت ،و در صورت پیشرفت آنان
در منظور خود چرخهی شوم دیکتاتوریها و فرورفتن
هرچه بیشتر ملت ایران در گرداب درگیریهای داخلی
و ویرانی های زاییدهی آن همچنان ادامهخواهدیافت.
بهعکس ،در صورت پاسخ مثبت سخنگویان معتبر
در میان هواداران مشروطه ی پادشاهی به این
ضرورت دامنهی جدال میان مشروطه خواهان و
جمهوریخواهانی که هدف اصلی آنان نیز ضمانت الزم
برای رسیدن به دموکراسی واقعی است ،و تا کنون یکی
از علل عدمتحقق اتحاد عمل میان مخالفان آزادیخواه
جمهوری اسالمی بوده است ،محدودتر و محدودتر
خواهدشد .باید روشن و پوستکنده گفت که اینگونه
هواداران پادشاهی همواره بزرگترین دشمنان آن هم
بودهاند و هنوز نیز همچنان هستند.
شک نیست که برای تحقق این اتحادِعمل
همداستانی بر س ِر مسائل دیگری ،مانند روشهای
مبارزه ،و جایگاه عدالت اجتماعی در آن نیز ضرورت
دارد .اما ،دستیابی به این منظور در میان نیروهایی

حدود حقوق شهروندی و حقوق بشر است ،و نه بیشتر.
حربهی اعتصاب عمومی برای شکست نیروی سرکوب
قدرت حاکم یکی از کاریترین سالحها در مبارزه با
حکومتهایی است که وسائل الزم برای برقراری نظم و
عدالت را علیه نظم و عدالت بهکار میبرند.
همچون روز روشن است که درمبارزهی خشونتآمیز،
نیروهای خشنتر از دیگران پیشیمیگیرند و برای
کسب هژمونی خشونت خود را بر نیروهای دیگر نیز
اعمالمیکنند .در خشونتپرهیزی هواداران آن تنها به
دوریجستن از روشهای خشونتآمیز بسندهنمیکنند؛
با حداکثر کوشش در توضیح این را ِه مبارزه زیانهای
آن را نیز برای مردم آشکارمیسازندمیزآمی تا جایی
که جامعه به این روشها راه ندهد و نیروهایی که در
اعمال خشونت پافشاری میورزند هرچه بیشتر منزوی
بمانند.
در مورد عدالت اجتماعی که جامعهی ایران از آن
بهشدت محروم و بدان سخت نیازمند است ،از آنجا
که راههای اساسی رسیدن به چنین منظوری تابع
دکترینهای اجتماعی و نحلههای سیاسی گوناگون
است ،تحقق آن میباید به پس از برقراری دموکراسی
واگذارگردد ،و در برنامهی اتحاد برای دموکراسی تنها
میباید تأکید بر برقراری حداکثر آزادیها و نهادهای
الزم برای امکان مبارزه در راه هدف عدالت اجتماعی
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گذاردهشود که در رأس آنها همهی آزادی های حزبی
و سندیکایی قراردارند.
تصورمیکنم در سطور باال ،در مورد مهمترین ابعاد
بخش اول سؤال ت« :راهکارهای ائتالف چگونه است؟»
پاسخدادهباشم؛ اما پاسخ به بخش دوم آن « :روند شکل
گیری یک ائتالف چه سیر و مسیری دارد؟» نیازمند
گشودن باب دیگری است.
با مقدماتی که تا اینجا یادآورشدیم مرزهای
عمل
ترکیبی که میتوان از هر سو برای یک اتحاد
ِ
ملی و آزادیخواهانه خواستاربود روشنمیگردد.
برابر این معیارها شرط جایگرفتن در شکل آرمانی
چنین اتحادی نه جمهوریخواهی است نه هواداری
از نهاد پادشاهی ،یا تبریجستن از آنها .در چارچوب
دموکراسی مبتنی بر مشروطهی پارلمانی جمهوری و
پادشاهی بیش و پیش از هر چیز دو نهاد شکلدهنده
به این نظامها هستند که یکی از آنها ،نهاد پادشاهی،
تنها نقش نمادین داشته نمایندهی یگانگی و پایداری
یک ملت است ،اما در دیگری ،در برخی از جمهوریها،
رییس جمهوری افزون بر آن نقش ،ریاست عملی
قوهی مجریه را نیز ،با اختیاراتی ،متفاوت از نظامی
به نظام دیگر ،بر عهده دارد .تفاوت مهم دیگر میان
این دو نهاد موروثی بودن پادشاهی و انتخاب ادواری
رؤسای جمهور است .در عوض ،شرط مهمی که برای
این هر دو مؤلفهی بالقوهی یک چنین اتحاد عملی
الزم است اطمینان از پایبندی واقعی و ژرف آنها به
حاکمیت ملی ،و البته پایبندی کامل آنها به جدایی
دین و حکومت در عین آزادی همهی مردم در انتخاب
باورهای دینی خود و عمل به وظائف و شعائر آنها،
یعنی نظام الییک است.
در صورت وجود چنین نیروهایی چه عاملی میتواند
مانع از اتحاد عمل آنها گردد .نخست عد ِمشناخت
درست و کافی آنها از یکدیگر که از هر دو سو سبب
عدماعتماد به سوی دیگر میگردد .دوم فقدان جرأت
از یک سو ،و نداشتن همت و سعهی صدر الزم برای
شناختن دیگران و برطرفساختن همهی موانعی که
بیدلیل موجهی و تنها به سبب همان ناشناسبودن
برای یکدیگر ،در بیگانگی و دوری ،و چه بسا دشمنی با
هم سرمیکنند ،از سوی دیگر .پس برای غلبه بر مانع
اول به این همت و سعهی صدر نیازی مبرم وجوددارد.
همچنین باید تصدیق کرد که شمار عناصری که بر
این حقایق آگاهی داشته اراده و همت الزم برای
گذار از آنها را در خود سراغ داشتهباشند بسیار محدود
است .این هم امری طبیعی است .در امور بزرگ
شمار پیشگامان همواره بسیار اندک است .آنها نقش
«کاتالیزور» را بر عهده دارند .در صورتی که این گروه
اندک در پی ازمیانبرداشتن مانعی که گفتیم برآیند
بهزودی بر شمارشان افزوده خواهدشد.
از سوی دیگر ،بدیهی است که نیروهایی که نهاد
پادشاهی را برتر از هر خواست و مصلحت دیگری،
حتی حاکمیت ملی و حقیقت تاریخی ،و باآلخره
پیروزی بر رژیم سیاه کنونی قرارمیدهند ،یا کسانی که
از جمهوری آرمانی برتر و ضروریتر از هر هدف دیگری
ساختهاند و از عنوان پادشاهی بهصورت خشک و جزمی
گریزاناند ،هر دو ،در نتیجهی ابتالء به فتیشیسم خود
دربارهی شکل حکومت ،الزاماً بهدنبال عناصری همانند
خود میروند و به هیچ اتحادی که گرایش متقابل دیگر
در آن جایی داشتهباشد تندرنمیدهند؛ آنان هم خود
و هم نیروهای دیگر را از امکان اتحادی که بهاندازهی
کافی گسترده و نیرومند باشد محروممیسازند.
در بهراهانداختن فرآیند نزدیکی ،ارتباط و آشنایی
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دوسویه یا چندسویه میان عناصر یا سازمانها
به صورتی که در باال شرحدادهشد شخصیتهای
شناختهشده به آزادیخواهی و ایراندوستی که از
سیاسی گذشته پاک و سربلند
بوتهی آزمونهای
ِ
بیرون آمدهباشند و گرفتاری خودشیفتگی بیمارگونه
هوش و دانش آنان را ،حتی اگر از این صفات برخوردار
باشند ،تحتالشعاع قرارندادهباشد میتوانند نقش
تعیینکنندهای داشتهباشند.
آنچه در امری چنین حیاتی ضرورتدارد ،افزون بر

اما او بهرغم منزلت استثنائی خود در تاریخ فرانسه
احساس کرد که زمان آن رسیده که جای خود را به
کسان دیگری بدهد.
به مصدق ،که در دوران مشروطیت چندین بار
وزارتخانههای مهمی را ،حتی پس از کودتای سوم
اسفند ،و باحضور سردار سپه یا ریاست وزرائی او،
با شایستگی مدیریتکردهبود ،چند بار پیشنهاد
نخستوزیری نیز شدهبود؛ هم از سوی رضاشاه،
زمانی که تازه به سلطنت رسیدهبود ،و هم از سوی

برچیدن نظام حاکم کنونی ایران میتواند ومیباید از راه های خشونتپرهیز،

که در رأس آنها نافرمانی مدنی قراردارد ،صورتپذیرد .نافرمانی به معنای سرپیچی از
خواستها و تصمیمات ناروای نظام حاکم در همهی مواردی است که حقوق قانونی ملت

زیر پا گذاشتهمیشود و مدنی به معنای مسالمتآمیز و در حدود حقوق شهروندی و

حقوق بشر است ،و نه بیشتر .حربهی اعتصاب عمومی برای شکست نیروی سرکوب

قدرت حاکم یکی از کاریترین سالحها در مبارزه با حکومتهایی است که وسائل
الزم برای برقراری نظم و عدالت را علیه نظم و عدالت بهکار میبرند .درمبارزهی

خشونتآمیز ،نیروهای خشنتر از دیگران پیشیمیگیرند و برای کسب هژمونی خشونت

خود را بر نیروهای دیگر نیز اعمالمیکنند.
بهرهای از هوش و دانش سیاسی و عدمچشمداشت
شخصی از حاصل کار ،خردی است که نه باید با
هوشمندی مترادف دانست و نه با دانش .دو خصیصهی
اخیر را در هر محیطی فراوان میتوان یافت؛ آنچه مانند
سیمرغ و کیمیا نایاب است خرد است ،که اگر بود ،هوش
و دانش چون افزارهایی در خدمت آن قرارمیگیرند.اما
اگر نبود آن دو مانند دو توسن تیزپای عنانگسیخته
صاحب خود و پیروان او را به سوی پرتگاههای پرخطر
میبرند .بهترین نمونه برای فهم این تفاوت والدیمیر
اولیانوف لنین است .هوشمندی و پرکاری غیرعادی
لنین ،و حتی دانش او در برخی از زمینههای تاریخ
و جامعه را چه کسی میتواند انکارکند؟ اما او در
تشخیص نقش شخصیتهای انسانی در تغییرات
عمدهی اجتماعی و تاریخی ،به سبب تصور غیرمعقولی
که از قدرت تشخیص خود داشت ،به خطای بزرگی
دچار بود؛ او بنا بدین سببها در فهم پیچیدگیهای
سرسامآور و گیجکنندهی رفتارهای پیشبینینشدنی
انسانی و فرایندهای اجتماعی بسیار نزدیکبین و
سادهانگار بود ،از امکان درک علمی این امور تصوری
بهشدت مبالغهآمیز داشت ،و در ارزیابی دانش خود
و هممسلکانش در این زمینه سخت بهخطامیرفت.
به عبارت دیگر او ،به رغم هوشمندی بسیار ،از خرد
سیاسی الزم برای رهبری یک جامعه در حوادث بزرگ
و بهسوی هدفهای عالی برخوردار نبود.
بطور کلی خرد جدا از فروتنی وجودندارد و حتی
بکلی بیمعنی است و خودشیفتگی بیمارگونه که به
فروتنی مجال ظهور نمیدهد ،در نقطهی مقابل خرد،
و خاصه خرد سیاسی قراردارد ]۳[.مردان سیاسی
بزرگی چون مصدق و حتی ژنرال دوگل ،بیآنکه از
اهمیت کار بزرگ خود غافل بودهباشند هرگز دچار
توهم برخورداری از توان اعجاز نشدند.
روزی که ژنرال دوگل ،یک سال پس از حوادث ماه
می  ،۱۹۶۸دو پیشنهاد به مردم فرانسه را به همهپرسی
گذاشت هیچ چیز او را مجبورنمیکرد که در صورت
رأی منفی به پیشنهادهای او از کار کنارهگیریکند.

محمدرضا شاه دراولین سالهای پادشاهی او .اما او
که هیچ سمتی را برای خود آن سمت نمیخواست
از آنجا که در شرایطی که آن پیشنهادها به او میشد
امکان خدمت واقعی و مؤثری را در آن سمت نمیدید
از پذیرش آن خودداری کرد .اگر فروتنی او نبود چه
بسا که به توهم آنکه خواهد توانست در هر حال بهتر
از دیگران عملکند نخستوزیری را میپذیرفت و در
ردیف همهی نخستوزیران دیگری قرارمیگرفت که
پیش از او پذیرفتند و با نفوذ سیاست انگلستان و بدون
آگاهی و آمادگی کافی مردم ،اگر هم میخواستند
نمیتوانستند کار مؤثری از پیشببرند.
در میان اپوزیسیون آزادیخواه و ایراندوست ،برای
پیشرفت بسوی اتحاد عملی که نیاز حیاتی ملت ما
برای رهایی است ،ما نیازمند شخصیت هایی هستیم
که برای دادن دست همکاری به یکدیگر از تجربه،
جرأت ،همت ،سعهیصدر و نیکنامی الزم برای این
کار سترگ برخودار باشند؛ اما بدون آن افتادگی درونی
که آنان را از انگیزهی برتری جویی نابجا در امان
نگهمیدارد ،همهی آن صفات مثبت دیگر میتوانند
به ضد خود بدلشوند! تا زمانی که اپوزیسیون از این
جهت نیز بر نظام حاکم برتری نمایان و مسلم نیابد
بخت آن برای پیروزی بر این قدرت شوم ،که غروری
شیطانی ،همان غروری که بنا به اسطورهی دینی مانع
از تواضع او نسبت به انسان شد ،منشا ِء اصلی همه ی
سیهکاریهای او بوده ،کافی نخواهدشد.
_____________________
[ ]۱دالئل مشروح نادرستی چنین نظریهای را در
مقالهی دیگری برای شمارهی  ۱۸دوماهنامهی میهن
نوشتهام و اینجا تکرارنمیکنم .نک .علی شاکری زند،
نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت ،اقلیت ،خودمختاری،
دوشنبه |  ۱۳آذر  ۴ | ۱۳۹۶دسامبر  | ۲۰۱۷دوره
جدید | شمارهی .۱۸
[ ]۲پیش از انقالب حزبی هم بهنام حزب ملل
اسالمی تأسیسشدهبود .تفاوت آن با گروههای معتقد
به «ملیتهای ساکن ایران» این بود که« ملل» آنها در
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ایران سکونت نداشند و فصل مشترکشان مسلمانی بود،
اما برای این دسته ،فصل مشترک «ملیتها» سکونت در
ایران است .خوشبختانه ،آقای کاظم موسوی بحنوردی
پس از دستگیری و محکومیت در دیکتاتوری گذشته،
در زندان از طرفی از مبارزهی مسلحانه رویگردان شد
و از طرف دیگر به دموکراسی گروید و با اینکه پس از
تشکیل جمهوری اسالمی سمتهایی را هم در این
رژیم پذیرفت به سرعت به فعالیت فرهنگی رویآورد
و دایرهالمعارف بزرگ اسالمی را با یاریگرفتن از
استادان مسلم و شناختهشدهی آن زمان بنیانگذاشت.
[ ]۳اگر بتوان حساسیت زیباشناختی و هنردوستی
را هم با خرد مرتبط دانست ،میتوان گفت چه بسا
که بیاعتنایی به هنر و عدمحساسیت به زیبایی از
هر نوع آن نیز یکی از معیارهای فقدان خرد ،و خرد
سیاسی بطور اخص باشد .در دوران جوانی در یکی
از زندگینامههای لنین ،به نقل از ماکسیم گورکی
خواندهبودم که رهبر حزب بلشویک ،در دوران
مهاجرت ،در شبی که در ایتالیا میهمان این دوست
خود و نویسندهی نامدار روس بود ،هنگامی که گورکی
یکی از شاهکارهای بتهون در موسیقی پیانو ،سونات
آپاسیوناتای او را ،که بر صفحات آن روز موسیقی
ضبطشدهبود به صدا درمیآ َو َرد و از دوست و مهمان
خود دربارهی احساس او نسبت به این کار شورانگیز
آهنگساز بزرگ آلمانی پرسش می کند ،لنین در پاسخ
می گوید با شنیدن چنین آثاری انسان دچار احساس
لطیف خطرناکی میشود ،مانند زمانی که میخواهد
سگ زیبایی را نوازشکند اما از بیم آنکه آن حیوان
دستش را گازبگیرد از این کار خودداریمیکند(نقل
به مضمون) .در این نقل قول میبینیم که لنین ،که
مانند اکثر روشنفکران روس زمان خود از فرهنگ
موسیقی خوبی برخوردار بوده چگونه نسبت به انسان
و احساسات هنری و حساسیت زیباشناختی او بدبین
است و در رودررویی با آن احساس خطرمیکند.
البته این فرهنگ با فرهنگ خمینی که در پاسخ
اوریانا فاالچی روزنامهنگار مشهور اایتالیایی که از او
پرسیده بود دربارهی باخ (آهنگساز بزرگ کالسیک
آلمانی) چه فکر میکند ،پاسخ دادهبود « باخ چی
یَه» ،و چون فاالچی به او گفتهبود باخ یک آهنگساز
بزرگ آلمانی است ،وی پاسخدادهبود «اگر مارش
نظامی میسازد خوب است ،وگرنه به درد نمیخورد»
(نقل به مضمون) ،بسیار متفاوت است .اما معنی و
نتیجهی هر دو ،آنجا که به دوریجستن از احساس
زیبایی میرسیم ،یکی است .برخالف حسابگریهای
سودجویانهی کسب و تجارت و برنامهپردازیهای
هوشمندانه و حتی دانشورانهی سیاستمداران
حرفهای که همهی رابطهها را بر حساب و کتاب صِ رف
برقرارمیسازد ،احساسات لطیف و مشترک زیباشناختی
مهمترین وجه مشترک انسانها و انسانیترین رشتهی
پیوند میان آنها ،تنها احساس مشترکی است که
بهدور از محاسبه آنان را به هم نزدیکمیکند؛ عاملی
که بدون آن همبستگیها میتواند یکسره از آن نوع
چرتکهای و کاسبکارانهای گردد که هرروزه و در
همهجا شاهد آنیم .تحمیل بیرحمانهی زیباشناسی
رسمی و ایدئولوژیک بر دنیای هنر در اتحاد شوروی
بهنام رئالیسم سوسیالیستی ،بویژه در دوران استالین
و زیر نظر الکساندر ژدانف ،که بسیاری از سینماگران،
نویسندگان ،نقاشان و آهنگسازان شوروی را دچار
افسردگی و نومیدی از زندگی ساخت ،از همین روحیه
و طر ِزفکر سرچشمهمیگرفت .و از هنر نازی هم بهتر
است چیزی نگوییم !
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عزم گذار و یا درنگ و تردید؟
(هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)
حسن شریعتمداری

اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال
گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل
فرجامین خود را طی میکند ،الجرم باید انعکاس
چنین وضعیتی از جامعه را نیز ،در تغییر گفتمانی و
ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه،
پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم.
با سقوط سلطنت پهلوی در  ۱۳۵۷و شروع مراحل
فروپاشی جمهوری اسالمی در حال حاضر ،جامعه
ایران با برخورداری از تحربیات بزرگی پس از انقالب
مشروطیت تا کنون ،اکنون دیگر در اکثریت خود،
نه رعیت شاه به شمار میرود و نه ٱمت ولی فقیه
بحساب می آید .
اکثریت جامعه ،از چنین مراحلی عبور کرده
و به خودآگاهی شهروندی مدرن رسیده است و
میکوشد این ارتقاء ارزشی و ذهنی را به حقوق
فردی و ارزشهای اجتماعی متناسب با آن برکشیده
و جامعهای را به وجود آورد ،که در آن شهروندان آزاد
دارای حقوق برابر ،بتوانند حقوق خود را ،در سایه
دموکراسی و حقوق بشر ،با اتکاء به قوانین و قدرت
حکومت متحقق نموده و از آن محافظت نمایند.
البته بخشهایی از جامعه ،همچنان خود را رعیت
شاهی بی تاج و تخت میداند و کوشش دارد سلطنت
گذشته را احیاء نماید و بخشی نیز ٱمت ولی فقیه به
شمار میآیند و تداوم جمهوری اسالمی را ،بیشتر
متناسب با منافع آرمانها ارزشها و هنجارهای خود
می پندارند.
بنابراین در یک تقسیم بندی بر اساس مخاطبین
اجتماعی ،نیروهای سیاسی نیز متناسب با این سه
بخش جامعه ،به نیروهای سیاسی شهروند محور،
رعیت محور و امت محور تقسیم میشوند .یعنی
به عبارتی دیگر ،در نهایت این گروهها مخاطبین
اجتماعی خود را در این طیفها جستجو میکنند .
واضح است که ارزشها و رویکردها و روشهای این سه
نوع مجموعه سیاسی نیز باهم تفاوتی بنیادین دارند.
بدیهی است که بین اقشار گوناگون اجتماعی ،هیچ
دیوار مرتفعی کشیده نشده و آنها را برای همیشه
از هم جدا ننمود است  .جامعه مدنی و شهروندی،

همواره میتواند بزرگتر و
توانمندتر شده و افرادی از
جامعه را ،از رعیت و ٱمت به
مقام شهروندی برکشیده و به
خود ملحق نماید.
همچنین با تغییر توازن
قدرت و نبود منابع مالی
کافی نیز ،امت مداران توان
سازماندهی و جاذبه خود را،
بیشتر از پیش از دست داده
ودر نهایت اکثر پایه اجتماعی
آنها به دو گرایش دیگر
جامعه خواهند پیوست.
ازاین امت همیشه در
صحنه ،برخی در ذهن خود همچنان جای ولی فقیه را
با شاه عوض خواهند کرد و نخواهند توانست که بالغ
شوند و احتیاج به قیم سیاسی و خدایگان نداشته
باشند ،ولی عده مهمی از آنان که گسست خود را
از سلطنت در سال  ۵۷یک ارزش تلقی میکنند
و نمیخواهند دوباره به سلطنت بازگردند ،راهی جز
پیوستن به جامعه مدنی و شهروندی و انتخاب گفتمان
گذار به دموکراسی در پیش روی خود نخواهند یافت
و یا انفعال را پپشه خواهند نمود و منتظر فرصتی
دیگر خواهند ماند تا دوباره سربرآورند .
در صحنه سیاسی نیز ،با شکست پروژههای اجبار
جامعه به انتخاب میان بد و بدتر ،در واقع از میان
استمرار طلبان ملقب به اصالحطلبان حکومتی ،اکنون
برخی از آنان دیگر خود را تحول طلب و نه
اصالح طلب مینامند و به طیف بینابینی خاکستری
حاشیه حکومت منتقل شده اند و سعی مینمایند که
ابتکار عمل صحنه سیاسی تحول طلبان را که عمدتا
نیروهای ملی مذهبی بودند ،که آنان نیزاکنون خود
در معرض انتقال پایههای اجتماعی خویش از تحول
خواهی به باور به گذار مسالمتآمیز از جمهوری
اسالمی میباشند ،بگیرند و وارث گفتمان سنتی آنها
شوند.
بهطورکلی در جامعه یک انتقال به چپ و مرکز از

نیروهای حولوحوش حکومت به نیروهای معتقد به
گذار مسالمتآمیز به دموکراسی به چشم میخورد.
این دینامیسم سریع در جابچائی پایههای
اجتماعی نیروهای سیاسی ،از نیروهای حولوحوش
حاکمیت به سمت نیروهای سیاسی معتقد به گذار
مسالمتآمیز و بریدن آنان از استمرارطلبان و تحول
خواهان ،امروزه دیگر به سهولت در جامعه قابل
مشاهده است.
ارتقاء ذهنی افراد جامعه به شهروندی ،همراه
با تغییر هنجارهای فرهنگی و الگوهای رفتاری و
شیوه زندگی خواه ناخواه مستلزم گسست ارزشی و
فرهنگی از ایدئولوژی و شیوه زندگی تحمیلی از سوی
حاکمیت مذهبی امت مدار است  .واضح است که در
جمهوری اسالمی جصول به حقوق شهروندی از سوی
چنین افرادی از جامعه ممکن نیست و اصرار بر اعمال
آن  ،حداقل همراه با آزار و اذیت بسیار و چه بسا
بازداشت و زندان و اصطکاک دانم با نیروهای انتظامی
میباشد .اما آنچه که عم ً
ال امکان بروز یافته است ،از
سوئی تکوین ذهنیت مدرن شهروندی و درونی شدن
آن در افراد جامعه و سپس تکامل یافتن این ذهنیت
به نافرمانیهای مدنی و مطالبات حق مدارانه میباشد.
فردگرائی ناشی از برخود ایستادن و اتکاء به خویشتن
خویش ،که الزمه شهروندی مدرن است – پدیده ای
است که سازمان یابی بر اساس ایدئولوژیهای قدیمی
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جمع گرا و کلکتیو بر اساس اصالت بخشیدن به ایثار
و فداکاری در راه تحقق جامعه ارمانی موعود ،مانند
آرمانشهر مذهب سیاسی و یا مارکسیسم را دشوار
میکند  .با توجه به وجود گسل مهمی چون گسل
مرکز و حاشیه و مسئله اقوام و ناسیونالیسم اتنیکی،
ایدئولوژی ناسیونالیستی و ملی گرائی نیز ،نمیتواند
ابعاد گستردهای را در گستره وسیع همه جامعه ایرانی
بپوشاند و اتحادی سراسری با محوریت احزاب ملی
گرا فراهم نماید .
در غیاب یک چسب و مالط ایدئولوژیک ،برای
تشکیل سازمانهای سنتی جامعه محور و ایدئولوژیک،
آنان محروم از پایگاه اجتماعی درخور و قابل اتکائی
میباشند و جاذبه الزم برای جذب افراد جدید را نیز
ندارند .عالوه بر آن جمهوری اسالمی نیز ،به بخش
غیر وابسته آنان ،به هیچ وجه امکان حیات و فعالیت
مستقل نمیدهد.
بخش وابسته و نیمه وابسته این سازمانهای
سنتی ایدئولوژیک نیز ،چون از یک سو ایدئولوژی
قدیمیشان خریدار چندانی ندارد و از سوی دیگر در
درون آنها هنوز افرادی قدیمی و به شدت وابسته به
این ایدئولوژیهای از مد افتاده دارند ،تغییر گفتمانی
برای ایجاد جاذبه الزم ،جهت پیوستن نیروهای
جدید ،برای آنان نیز عمال ناممکن گردیده است .
زیرا با مخالفت جدی کادرهای باسابقه و قدیمی و
ارتدوکس آنها روبروست .
در نتیجه این احزاب و گروههای سیاسی ،به حمع
هائی با اعضاء محدود و قدیمی و حاشیهای تبدیل
شده اند و عمال در صحنه سیاست اثری واقعی ندارند.
اغلب این نیروهای سیاسی سنتی ،فقط به برکت
بهرهبرداری از تکنولوژیهای مدرن ارتباطی ،در حدی
که صدای خود را به گوش دیگرانی که اغلب چندان
نیز خریدار آنها نیستند ،میرسانند و با استفاده از
این وسائل مدرن رسانه ای و ارتباطی ،میتوانند
سرشان را باالی آب نگه داشته و فضای تنفس
اندکی برای ادامه حیات فراهم آورند و به فعالیتهای
بسیار محدود خود ادامه دهند.
در دنیای امروز  ،احزاب مدرن دیگر ایدئولوژیک
نیستند .حتی احزابی که سابقه ایدئولوژیک داشتند،
امروزه دیگر اکثرا  ،نه بر مبنای ذهنیتها و ارزشهای
ذهنی و ایدئولوژیک و گفتمان حاصل از آن ،بلکه بر
اساس سیاستهای معین و روشهای عملی ،برنامه
های خود را عرضه میکنند.
در ایران امروز ،تاسیس و یا وجود چنین احزابی
امکان پذیر نیست  .زیرا که چهارچوب قانونی الزم،
برای به رسمیت شناخته شدن احزاب مستقل از
حکومت و اراده الزم در حاکمیت ،برای آزاد سازی
احزاب و تجمعات و آزادی اطالع رسانی مستقل و
زمینه شرکت دادن این احزاب در رقابت انتخاباتی
و سیاسی و نهایتا شرکت درقدرت حکومت فراهم
نمی باشد .
بنابراین و در یک کالم ،وجوداحزاب آزاد و مستقل
همراه با حق آزادی بیان و تجمع و اطالع رسانی
مستقل ،با حضور جمهوری اسالمی امری غیرممکن
است.
اما شهروند ایرانی معاصر و با ذهنیت مدرن حقوق
شهروندی ،فقط حاضر خواهد بود که به چنین
تشکیالت و احزاب مدرنی جذب شود و در آنها نیرو
و انرژیی بگذارد و به آنها رأی بدهد.
بنابراین شرکت افراد ،در احزاب موجود وابسته و
حتی نیروهای اپوزیسیون حزب گونه موجود ،حداقل

در حضور و با وجود جمهوری اسالمی جاذبه چندانی
نخواهد داشت.
بعبارت دیگر ،از مشکالت جوامع در دوران گذار و
بحصوص در مراحل نهایی آن ،از جمله این است
که احزاب و نیروهای سیاسی ایدئولوژیک و سنتی
جاذبه خود را از دست میدهند و احزاب مدرن آزاد و
مستقل نیز امکان تأسیس و فعالیت ندارند .بنابراین
شهروندان یا منفعل و ناامید به گوشه ای میخزند و
یا به اشکال دیگری از فعالیتهایهای اجتماعی اقبال
نشان میدهند.
از جمله در نهادهای مردم بنیاد و فعالیتهای
زیستمحیطی و یا تشکلهای صنفی و گروهی
سازمان مییابند و یا در شبکههای مجازی مختلف
برای فعالیتهای اجتماعی که بیدردسرتر بنظر
میرسد فعالیت میکنند و وقت خود را در آنها
میگذرانند.
در حقیقت در یک نگاه عمیق تر ،این فقط
جمهوری اسالمی نیست که پس از چهل سال در
حال فروپاشی است ،بلکه احزاب و گروههای سیاسی
با گفتمانهای ایدئولوژیک متعلق به گذشته نیز ،با
این نظام هم سرنوشتند و مراحل آخرین و روزهای
واپسین حیات خود را میگذرانند.
بدیهی است که ائتالف چنین سازمانهایی با
هم ،هرچند میتواند در فضای سیاسی اپوزیسیون
آثاری داشته باشد ،اما از چنین ائتالف هائی نیز
سازمانهایی متناسب با خواستهها و توقعات یک
جامعه مدرن و همسو و همگام با تحوالت جدید
اجتماعی ،پای به عرصه نخواهد گذاشت .
عالوه بر آن ،ایده اتحاد بزرگ نیروهای سیاسی،
خود یک ایدهای قدیمی است و هم سن با حمهوری
اسالمی میباشد .
این ایده ،از بدو مخالفت با جمهوری اسالمی و
از همان چهل سال پیش همواره وجود داشته است.
اما آنچه که در همه چهل سال گذشته به وقوع
نپیوسته حتماً علل ناکامی اش دالیلی داشته است
و با وجود همان موانع و دالیل ،ناکامی نیز در تحقق
چنین ایده هائی ،همچنان ادامه خواهد داشت و
چنین اتحادها و ائتالف هایی ،اگر هم روزی میسر
شود دوام نخواهد داشت و نخواهد پائید.
بنابراین به عقیده نگارنده ،باید به دنبال راههای
نوینی از همکاری سیاسی ،بین عناصری از نیروهای

نمود .
البته آنچه که گفته آمد ،بهیچ وجه به معنای نفی
لزوم وجود احزاب مدرن نیست .احزاب مدرن الزمه
دموکراسی و از پایههای اصلی آن میباشند.
این احزاب اما  ،تدریجا در مسیر گذر از این
حکومت ایدئولوژیک ،به یک دموکراسی سکوالر،
بوجود خواهند آمد.
اصوالً کارکرد احزاب در جامعه مدرن ،هنگامی
معنای کامل خود را پیدا میکند ،که آنها بتوانند در
انتخابات سالم آزاد و عادالنه که در جامعه امکان وقوع
پیدا کند و همه سمتهای مهم حکومتی از طریق
چنین انتخاباتی و به اتکای آرای آزاد شهروندان
رسمیت پیدا نماید ،با یکدیگر به رقابت بپردازند .
احزاب ،با تحقق چنین شرائطی ،برای کسب
قدرت و حکومت و هدایت حاکمیت در چارچوب
قانون اساسی دموکراتیک مدرن به سمت دیدگاهها
و برنامههای خود تالش و برای کسب قدرت سیاسی،
رقابت خواهند نمود و اگر حزبی به تنهایی اکثریت
الزم را به دست نیاورد ،برای تشکیل دولت با احزاب
دیگر ائتالف خواهد نمود.
در حقیقت ،ما به علت زندگانی ممتد در جامعهای
استبدادی ،به نوعی دچار مسخ مفاهیم شده و به
تقلیل گرائی مفهومی پرداخته و مفاهیم را از ماهیت
و اصالت خود تهی کرده و به آنها معانی دیگری
بخشیده ایم ،که با کارکردهای اصلی آنها گاه هیچ
مناسبتی ندارد .این معانی مسخ شده ،آنقدر تکرار
شده اند که به ذهنیت ثابت ما تبدیل گردیده اند و ما
این واژگان را در معانی من در آوردی خود ،براحتی به
استخدام میگیریم و مشکلی نیز با این واژگان نداریم .
ما اغلب ،هرگونه هم سوئی و هم آوائی سیاسی
افراد را ،حزب و یا جمعیت مینامیم  .درصورتی که
چنین جمعیتهائی با معنای واقعی حزب مدرن قرابتی
ندارند .ما اغلب دستجاتی را نیروی سیاسی نامگذاری
کرده ایم که به هیچ وجه کمترین اثری در سیاست
واقعی ندارند و حداکثر کار آنها در طول سالیانی که
وحود داشته اند و یا دارند ،دادن بیانیهها و تحلیل
وقایع و حداکثر ایجاد برخی گفتمانهای سیاسی بوده
است.
آن دسته از گروههای سیاسی نیز که خشونت
پیشه کرده اند و یا به مبارزه مسلحانه پرداخته اند،
جز پراکندن نفرت و تبلیغ خشونت ،اثر دیگری در

با سقوط سلطنت پهلوی در  1357و شروع مراحل فروپاشی ج.ا ،جامعه

ایران با برخورداری از تحربیات بزرگی پس از انقالب مشروطیت تا کنون ،اکنون دیگر

در اکثریت خود ،نه رعیت شاه به شمار میرود و نه ٱمت ولی فقیه بحساب می آید .
اکثریت جامعه ،از چنین مراحلی عبور کرده و به خودآگاهی شهروندی مدرن رسیده

است و میکوشد این ارتقاء ارزشی و ذهنی را به حقوق فردی و ارزشهای اجتماعی

متناسب با آن برکشیده و جامعهای را به وجود آورد ،که در آن شهروندان آزاد دارای
حقوق برابر ،بتوانند حقوق خود را ،در سایه دموکراسی و حقوق بشر ،با اتکاء به
قوانین و قدرت حکومت متحقق نموده و از آن محافظت نمایند.

سیاسی که توانسته اند از ذهنیت ایدئولوژیک خود
عبور کنند و تحوالت اجتماعی را در عمق و گستره
آن تحوالت خوب درک نمایند و عناصر جوان تر و به
روزتر بود و انرژی محدود خود را در این راه صرف

سیاست نداشته اند.
ایده ائتالف در مفهوم سنتی خود ،در شرایط کنونی
اگر نزدیکی گروههای سیاسی با ذهنیت ایدئولوژیکی
آنها که از قبل به ارث برده اند به همدیگر باشد – در
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نهایت ،سازمان دادن به اشخاصی است که از میانگین
جامعه ایرانی در تفکر خود عقب تر میباشند  .زیرا
میانگین ایرانیان معاصر ،هم از ایدئولوژی حاکم و هم
از ایدئولوژیهای تمامیت خواه مشابه دیگر ،خود را
رهانیده اند .این کار نه ممکن است ونه مفید و نه در
صورت انجام دوام خواهد آورد .
فقط آنان که عمیقا تحول جامعه را درک و آنرا
پذیرفته و موفق شده اند با این تحوالت همراه باشند،
شانس این را خواهند یافت که اشکال جدیدی از
کنش حمعی سیاسی را سازمان دهی نمایند  .این
شیفت پارادایمی جامعه ایران از جامعه ای سنتی به
جامعه ای رو به نو شدن و روزآمد ،عرصه را برای آنان
که هنوز ذهنیات خود را اراده گرایانه میخواهند بر
جامعه حاکم نمایند ،تنگ کرده است .
حال به وضعیت واقعی جامعه و حکومت مسلط
به آن بازگردیم و ببینیم در چنین شرایطی چه کار

خاصی برای تنظیم این سلسله مراتب و نه مقاصد و
اهداف روشن و نه اجماع الزم برای حصول به مقاصد
کالن و راهبردی و نه توان مادی و معنوی کافی برای
پیشبرد چنین مقاصدی وجود دارد  .این حکومت را
نمیتوان یک نظام نامید  .این حکومت از ابتدا هم
یک هرجومرج سرکوبگر بوده است و با گذشت زمان
و تحت عوامل گوناگون ،هرج و مرج در آن رو بفزونی
گذاشته است .
نام نظام در خور این بینظمی سرکوبگر نیست.
اکنون این بینظمی سرکوبگر ،از جناحهای حکومتی
رقیب ،به باندهای مافیایی قدرتمندی تبدیل شده
است و تغییرات مهم سیاسی بر مبنای خواست و
منافع این باندهاست و ابتکار عمل عمدتا در دست
این باندهای مافیایی میباشد.
اکنون ،تنها اجماع ممکن در این مجموعه
مافیائی ،توافق برسر غارت و سرکوب بوده است .

با تحلیل رفتن بیشتر منابع مالی و ثروت ،در اثر تحریم های کمرشکن

و اقتصاد درحال سقوط آزاد ،این روند حذفی رقابت ممکن است به خارج از قوه
قضائیه و به حذف فیزیکی و ترور نیز کشانده شود .عالوه بر جنگ های پیدا و پنهان
مافیاهای حاکم  ،هجوم و غارت مردم گرسنه و محروم نیز ،یک خطر جدی برای این

ثروتمندان است .چنین وضعیتی البته ،از دیدرس روسای این باندهای قوی مافیائی
پنهان نیست  .آنها بزودی درخواهند یافت که گنج های بادآورده آنان احتیاج مبرم

به نیروهای مسلح و پاسبان دارد  .جنگ قدرت بین این جناحها و جناحهای مختلف

حکومتی ،هم اکنون میرود تا به حذف یکدیگر و همچنین یارگیری در بین نیروهای
بسیجی ونظامی و انتظامی و امنیتی کشیده شود.

باید کرد:
از یک سو جمهوری اسالمی را نمیتوان یک نظام
سیاسی در معنای متعارف آن دانست.
یک نظام سیاسی باید:
الف :سلسلهمراتبی روشن و مرتب وپیشبینیشده
در قانون داشته باشد
ب :قدرت سیاسی بر مبنای چنین سلسلهمراتبی
در کل نظام توزیع شده باشد.
ج  :ثبات مناصب و مقامات را قانون تضمین کند و
راههای عزل و نصب این مقامات و مناصب در قانون
پیشبینی شده باشد.
د  :مشروعیت مناصب از طریق رای مردم در طی
یک انتخابات آزاد و عادالنه بدست آمده و مورد
پذیرش مردم باشد.
ه :مقاصد و اهداف حکومت در جهت منافع عامه
روشن بوده و اجماع در درون حکومت و حاکمیت
برای پیشبرد این مقاصد وجود داشته باشد و در
موقع لزوم قابل حصول باشد.
ح :حکومت و حاکمیت نیرو و وسایل مادی و
معنوی کافی برای نیل به این مقاصد را در دسترس
داشته باشند.
در جمهوری اسالمی ،بر طبق قانون اساسی آن،
سهم عمده قدرت در یک فرد متمرکز است ولی از
لحاظ واقعی این قدرت عمال و حتی بطور ساختاری
در مجموعههای گوناگون و باندهای مافیایی پخش
گردیده است  .در بی نظمی حاکم بر این مجموعه
ایدئولوژیک ،نه سلسله مراتبی روشن و نه قوانین

تقسیم غارت حاصل از اقتصاد رانتی نفتی ،که همه
جناحها بر سر سفره آن میباشند ،تاکنون توانسته
همه حاکمیت فاسد را به هم پیوند دهد.
اما با کم شدن منابع ثروت ،رقابت بین این باندها،
برای حفظ دارائی های قبلی و ربودن ثروت وامتیارات
دیگر ،از چنگ دیگر گروههای مافیائی ،آغاز شده است
 .نتیجه اش همین سلطان هایی است که به محکمه
میکشانند و اعدام نیز میکنند  .این سالطین بخت
برگشته سکه و ارز و قیر و… درحقیقت کارگزاران
یکی از این باندها میباشند،که بوسیله رقیب قویتر از
گردونه خارج میشوند .تا رقیب جایشان را بگیرد و
احیانا ثروتشان را نیزصاحب شود  .اما بدیهی است
که استفاده از دستگاه قضائی فاسد و کارگزار،تنها راه
نخواهد بود .
با تحلیل رفتن بیشتر منابع مالی و ثروت ،در اثر
تحریم های کمرشکن و اقتصاد درحال سقوط آزاد،
نوبت به دانه درشتهای این باندها نیز خواهد رسید
.این روند حذفی رقابت ممکن است به خارج از قوه
قضائیه و به حذف فیزیکی و ترور نیز کشانده شود
.عالوه بر جنگ های پیدا و پنهان مافیاهای حاکم ،
هجوم و غارت مردم گرسنه و محروم نیز ،یک خطر
جدی برای این ثروتمندان است .چنین وضعیتی
البته ،از دیدرس روسای این باندهای قوی مافیائی
پنهان نیست  .آنها بزودی درخواهند یافت که گنج
های بادآورده آنان احتیاج مبرم به نیروهای مسلح
و پاسبان دارد  .جنگ قدرت بین این جناحها و
جناحهای مختلف حکومتی ،هم اکنون میرود تا به
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حذف یکدیگر و همچنین یارگیری در بین نیروهای
بسیجی ونظامی و انتظامی و امنیتی کشیده شود.
پس از این مرحله ،نیروهای گوناگون سرکوب
و مسئوالن امنیتی ،دیگر نه فقط برای حفظ
اقتدارحکومت گران و امنیت آنان در مقابل جامعه
به کار گرفته میشوند ،که باندهای مختلف قدرت
و ثروت ،برای محافظت خود از یورش و دستبرد
باندهای رقیب ،به نفوذ مستقل در دستگاه قضایی
و همزمان به داشتن نیروهای مسلح متعلق به خود
محتاج میباشند.
ادامه و پیشرفت چنین کاری ،هم دستگاه
قضایی و هم دستگاه سرکوب را ،چندپاره خواهد
نمود .چندگانگی در دادگستری سرکوبگر و نیروهای
بسیجی و نظامی و امنیتی و انتظامی ،آخرین مرحله
از فروپاشی جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد و
ستون فقرات آنرا خواهد شکست .
فشار جهانی و منطقه ای ،فشار اجتماعی ،فشار
داخل حاکمیت ناشی از این رقابت در غارت و یارگیری
ناشی از آن ،به زودی ستون فقرات نیروهای سرکوب
جاکمیت را بمثابه مهمترین وسیله بقاء و پایداری آن
هم متالشی نموده و یکپارچگی موجود در آن را که
مدتهاست حداقل در حوزه امنیتی با رقابت وزارت
اظالعات با اطالعات موازی سپاه ،خدشه دار شده و
ترک برداشته است از میان خواهد برد  .ضعف نیروی
سرکوب و عدم هماهنگی و یکپارچگی در آن همراه
با عدم اطاعت از فرماندهی واحد ،منجر به عدم امکان
حصول اجماع و توافق در سرکوب نیروهای گوناگون
معترض جامعه خواهد شد .عالوه بر این عدم اجماع
و هماهنگی در سرکوب ،بخش های گوناگونی از
جناحهای حاکم و یا نزدیک به حاکمیت نیز ،از هم
اکنون میخواهند پارهای از نخبگان جامعه و سران
معترضین را نسبت به خود خوش بین تر نمایند و
به این علت با سرکوب سراسری و قلع و قمع کامل
معترضین مدنی مخالفت میورزند .
با ضعف نیروهای امنیتی و سرکوب و چند پاره
شدن آنان ،همراه با عدم اجماع در حاکمیت برای
سرکوب گسترده و عدم توان برای بکارگیری دستگاه
چندتکه سرکوب ،اخرین مراحل فروپاشی جمهوری
اسالمی آغاز خواهد گردید.
در چنین مرحله حساسی ،جامعه بزودی پیام
ناتوانی حاکمیت را ،در اداره مملکت ،حتی در سطح
پر هرج و مرج کنونی و عدم اجماع آنان درسرکوب
را ،درخواهد یافت  .نیروهای اجتماعی گوناگون و
افراد مختلفی که سالها خواستههایشان برروی هم
تلنبار شده ،ناگهان از زیر فشار سرکوب رها شده و
آزاد خواهند گردید و به صحنه اجتماع روی خواهند
آورد .
این آزادی نیروهای اجتماعی ،میتواند شکل
انفجاری وخصوصیات مخرب داشته باشد .برای
جلوگیری ازآثار تخریبی و مضراین نیروهای آزاد
شده ،که ممکن است همراه با انفجار خشم و انتقام
جویی و قتل و غارت باشد ،بنا بر عقل و منطق باید
یک جایگزین ملی و مورد استقبال و اعتماد اکثریت
مردم شکل بگیرد و قادر باشد که اعتماد عمومی
را ،قبل از شروع مراحل فرجامین چنین فروپاشی
ناگهانی ،به خود جلب نموده و دوران حساس گذاررا
مدیریت نماید .
خوشبختانه جامعه ما یک جامعه تودهوار نیست.
از انقالب مشروطیت به اینسو  ،در ناخودآگاه
جامعه ،نهادهای اجتماعی مستقل از حکومت وجود
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دارند و در فرصتهایی که اقتدار حکومت مرکزی ،
برای جلوگیری از فعالیت آنان کافی نباشد ،شکل
اجتماعی و واقعی نیز به خود گرفته اند و در آینده
نیزخواهند گرفت .
اکنون نیز خوشبختانه ،نهادهای بزرگی مانند
جمعیت های گوناگون زنان و محیط زیست و
تشکلهای صنفی معلمان ،کارگران ،کامیونداران،
کشاورزان ،پزشکان ،حقوقدانان ،اساتید دانشگاه و
دانشجویان و اقوام و اتنیک مختلف ایران وجود دارند.
مشکل این جاست که چون پس از انقالب ،حکومت
برآمده از انقالب و جامعه طوری درهم تنیده اند ،که
فاصله بین جامعه و حکومت قابل تفکیک نبود ،طبعا
حاکمان خود را قیم و در راس همه این تشکلها
پنداشته و عناصر وابسته به حکومت را در همه آنان
جا داده و تا کنون نیز حفظ و حمایت نموده اند.
قابل پیشبینی است که چنین تشکلهایی در
فرایند فزاینده خواست مطالبات معیشتی و مدنی
خود ،هنگامی که با کارشکنی عناصر حکومتی درون
خود مواجه شوند ،آنان را بتدریج ازخودخواهند راند
و سعی خواهند نمود استقالل خود را از نیروهای
حکومتی و امنیتی بدست آورند .
آنها در آینده ای نه چندان دور ،تبدیل به
تشکلهای مستقل متعلق به جامعه خواهند شد.
به منظور بهینه سازی و تسریع و مدیریت همه این
مراحل حساس گذار ،ما در مراحل نهائی اعالم شورای
مدیریت گذار می باشیم .
شورای مدیریت گذار ،شورایی برای آزادسازی این
تشکلها ،به هم پیوستن آنان و برنامهریزی در جهت
ارتقا مطالبات آنان است .همچنین متناسب با مراحل
مبارزه و با جلب حمایت بینالمللی برای تقویت این
تشکلها و جلوگیری از سرکوب آنان ،راهگارهای خود
را عرضه و پیشنهاد نموده و سعی خواهد نمود که
اعتصابات و اعتراضات بهتدریج سراسری و فلج کننده
و فراگیر و دارای اهداف سیاسی قابل دسترس و هدف
گذاری شده باشد .
چون در وضعیت فعلی ،چه بخواهیم و چه نخواهیم،
هیچ فرد شاخص و یا سازمان و حزب و تشکیالتی،
دارای نفوذ یکپارچه ،در سطح ملی و سراسری نیست،
امکان ظهور یک رهبری کاریزماتیک و یا یک تشکل
پوشاننده همگانی ،که اعتماد اکثریت ایرانیان را
بخود جلب نماید ،وجود ندارد .
بنابراین و برای جبران این خالء ،شورای مدیریت
گذار باید متشکل از کسانی باشد که هر کدام بتوانند
اعتماد بخشهای معینی از جامعه بزرگ ایران را
جلب نموده و با آنان ارتباط نزدیکتری برقرار
کنند .شورای مدیریت گذار درصدد است تا چنین
شخصیتها و اشخاصی را در کنار هم بنشاند و البته
عالوه بر آنان از وجود متخصصین کار آزموده ای نیز
سود جوید .
تشکیل شورای مدیریت گذار کاری بزرگ و در
شرف انجام است و مراحل نهایی خود را میگذراند
تا رسما به جامعه ایرانی و حهان آزاد معرفی شود .
شورای مدیریت گذار باید متخصصینی داشته
باشد ،که بتوانند مبارزات مدنی ضد خشونت و گذار
مسالمتآمیز را به بهترین وجهی سامان دهند.
این شورا باید بتواند ،اعتماد گروههای گوناگون
اجتماعی و تشکلهای صنفی و سازمانهای مردم
نهاد را ،به خود جلب و از همکاری عناصر برجسته
آنان نیز برخوردار باشد.
هرچندشورا ،ائتالفی از سازمانها و احزاب نیست،

ولی سازمان ها و احزاب میتوانند اشخاصی از خود
را ،برای عضویت در شورا نامزد نموده و از او و شورا
حمایت نمایند.
شورا باید عالوه بر سامان دادن مبارزات
مسالمتآمیز و اعتصابات و اعتراضات مردم ،با استفاده
از متخصصین برجسته ایرانی ،برای مسائل گوناگون
دوران گذار ،به خصوص برای سه معضل بزرگ دوران
گذار ،راه حل آماده نموده و برای پیشنهاد به دولت
موقت ،فراهم کند.
این سه معضل بزرگ عبارت از اقتصاد و عدالت و
آموزش دوران گذار میباشند .
جمهوری اسالمی افزون بر آنچه که در این چهار
دهه بر سر ایران آورده است ،در سراشیب سقوط خود
نیز ،ایران را هرچه بیشتر به ویرانه تبدیل خواهد کرد
و مملکتی تحویل خواهد داد ،که بازسازی آن بسیار
مشکل است.
در چنین وضعیت اسفباری ،بالفاصله پس از
روزهای سقوط جمهوری اسالمی ،در حالتی که
بیکاری و تورم و رکود اقتصادی بیداد می کند و
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تصمیم گرفته باشند که ،چه در صدی از اجرای
عدالت را حاضرند با چه درصدی از برقراری صلح
و بخشش اجتماعی و آشتی ملی ،معاوضه نمایند و
چگونه و با الهام گرفتن از کدام مدل بینالمللی
شناختهشده در حوزه عدالت دوران گذار ،میخواهند
به احرای عدالت و احقاق حقوق خود ،در عین حفظ
صلح و اعتدال و آشتی ملی نائل آیند.
وگرنه انتقامجویی و قهر و خشونت و کشت و
کشتار ،درست در زمانی که همه به حکومت قانون
و نظم و آرامش و رعایت انصاف و گذشت نیاز دارند،
دولت موقت ملی را ،با بحران بزرگی مواجه خواهد
نمود و در انظار بین المللی ،بی اعتبار خواهد ساخت.
انتقام خواهی ،جلوی حکومت قانون مبتنی بر
حقوق بشر را خواهد گرفت و شانسی برای برقراری
دموکراسی نخواهد گذاشت.
همچنین در مورد آموزش دوران گذار نیز  ،کار
بسیار بزرگی پیش روی همگان میباشد .تنظیم مواد
آموزشی و تفکیک تعلیمات ایدئولوژیگ مذهبی –
انقالبی و بدآموزیهای مندرج در کتب درسی و مواد

هرچندشورا ،ائتالفی از سازمانها و احزاب نیست ،ولی سازمان ها و احزاب
میتوانند اشخاصی از خود را ،برای عضویت در شورا نامزد نموده و از او و شورا
حمایت نمایند .شورا باید عالوه بر سامان دادن مبارزات مسالمتآمیز و اعتصابات
و اعتراضات مردم ،با استفاده از متخصصین برجسته ایرانی ،برای مسائل گوناگون
دوران گذار ،به خصوص برای سه معضل بزرگ دوران گذار ،راه حل آماده نموده و
ت از اقتصاد و
برای پیشنهاد به دولت موقت ،فراهم کند .این سه معضل بزرگ عبار 
عدالت و آموزش دوران گذار می باشند .
بانگها فلج و ورشکسته و اقتصاد بهشدت ناکارآمد
است ،قابل پیش بینی است که تودههای وسیع مردم
نیز ،از دولت موقت انتظار خواهند داشت تا در ایجاد
شغل و رفاه و درآمد موفق عمل کند.
اهداف مهم برنامه اقتصاد دوران گذار به طور
خالصه ایجاد امنیت اقتصادی،اشتغال و رفاه و
سرمایهگذاری در زیرساختهای مهم اقتصادی و
اجتماعی و رفاهی و آموزشی و بهداشتی و احیاء نظام
بانکی سالم و کارآمد و به راه انداختن چرخه تولید
میباشد.
عالوه بر آن در چنین دوران سخت و حساسی ،که
دولت موقت احتیاج به آرامش و پشتیبانی عمومی
دارد ،سیل خسارت دیدگان چهل سال اخیر و
دادخواهان کیفری و مدنی ،خواستار رسیدگی سریع
و فوری به پرونده جانیان و مفسدین و متجاوزین
نظام ساقط شده قبلی و اجرای عدالت و احقاق حقوق
خود خواهند بود و از خود بی تابی بروز خواهند داد.
اگر ما از میان مدلهای شناختهشده بینالمللی،
بوسیله متخصصین حقوقدان ،یکی از این مدلها را،
برای اجرای عدالت انتخاب نکرده و آن را به بحث
عمومی در جامعه نگذاشته و با کمک و همدلی
مردم آنرا با اوضاع خاص ایران تطبیق نداده باشیم
و مردم درنیافته باشند ،که باید و بناچار بین تحقق
عدالت کامل و صلح اجتماعی و آشتی ملی ،یکی
را بایدانتخاب کنندۂ هیچ سنگی روی سنگ دیگر
برقرار نخواهد ماند .
همه ایرانیان باید ،ترجیحا قبل از سقوط نظام،

آموزشی و حذف این گونه مظالب از آنها و افزودن مواد
و مبانی و ارزشهای تقویتکننده دموکراسی مدرن و
بازآموزی معلمان و مدیران و آشنا نمودن آنان با
مفاهیم جدید و مدرن آموزشی ،همراه با ایمنسازی
فضاهای آموزشی و ابنیه و اماکن مربوطه و مدرن
کردن آنها ،از وظایف مهم متخصصین آموزش،
همراه با استفاده از پیشنهادهای صاحب نظران
جامعه آموزشی و معلمین مدارس و اساتید دانشگاهها
میباشد .عالوه بر این سه معضل ،سه مساله بهداشت
و درمان و موضوع محیط زیست و سیاست خارجی
در دوران گذار ،شامل عادیسازی و بهینه سازی
روابط بینالمللی و جلب اعتماد همسایگان کشور ما
نیز در اولویت بعدی قرار دارند .
می بینیم و می بینید که راه بسیار دشواری در
پیش روی همه ایرانیان قرار دارد ولی هیچ گریزی
جز انتخاب آن نیست .
اغلب تمدنهای کهن به نقاط عطفی در گذرگاه
تاریخ خود میرسند که اگر نتوانند به مشکالت ناشی
از گذار از آن غلبه کنند متأسفانه راه اضمحالل
تاریخی خود را خواهند پیمود  .راهی که هیچ ایرانی
آرزوی آنرا ندارد .
ما هیچ انتخابی در پیش روی خود ،به جز جسارت
و شجاعت شرکت در تصمیمهای دشواری به برزگی
سرنوشت تاریخی ملت خود ،نداریم .باید همه برای
چنین مسئولیتهای خطیری آماده باشیم و شانه از
زیر بار آن خالی نکنیم  .ما همسو با تاریخیم – ناگزیر
سرنوشت نیز همسوی ما خواهد بود .
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همگرایی از مسیر بلوک های مختلف سیاسی
رضا علیجانی

ایران در آستانه انقالب یا فنر در حال انقباض؟
برخی تحلیلگران و کنشگران سیاسی بر اساس
شاخص های مختلف اقتصادی و سیاسی و مدیریتی
معتقدند حکومت ایران در حال فروپاشی و مردم ایران
در آستانه شورش و انقالب هستند .پس از اعتراضات
دی ماه این رویکرد نسبت به قبل بیشتر و فراگیرتر
هم شده است .در این رویکرد یکی از مهمترین دالیل
عدم کنشگری موثر مردم به فقدان رهبری و آلترناتیو
سیاسی و افق ناروشن آینده ارتباط داده می شود .البته
بعضی نیز نزدیک بینانه تر ،آن رخداد بزرگ را در حال
وقوع می بینند که نیاز به مدیریت در مرحله گذار دارد.
بعضی دیگر اما معتقدند هرچند بحرانهای حکومت
در حال تبدیل به وخامت است و سطح نارضایتی و
عصبانیت و حتی نفرت مردم در باالترین درجه قرار
دارد ،این دو اما الزاما به معنای رخداد شورش و انقالب
و تغییرات کلی در کوتاه مدت نیست و همین وضعیت
قفل شده می تواند تا مدت نامعلومی دوام بیاورد .چون
یا حکومت هنوز پتانسیلها و ابزارهایی برای حفظ و
استمرار خود دارد و یا مردم علیرغم همه نارضایتی و
خشم شان ،آنقدر سنگین و لَخت هستند که «انگیزه
کافی» (بنا به دالیل مختلف) برای اعتراض جمعی و
پرداخت هزینه ای که از سوی حکومت روز به روز باالتر
هم می رود ،ندارند .فنر مردم مرتب در حال انقباض
است اما معلوم نیست تا کی و چه اتفاقی خواهد افتاد.
در همین فضای مه آلود و ناپیدا و بدون پذیرش
یکی از این دو تحلیل باز بحث از ضرورت همگرایی و
ائتالف سیاسی اهمیت سیاسی و راهبردی ویژه خود
را داراست.
جبهه حامیان حکومت« ،متشکل و متکی به
نفت» و جبهه ناراضیان« ،متشتت و زیر فشار»
عرصه سیاست میدان تناسب و توازن قواست .در
ایران یکسو دولتی نفتی -رانتی -غارتی قرار دارد که
اینک با اتکاء به درآمد عمدتا نفتی عالوه بر تالش برای
تامین حداقل های زندگی روزمره و مدیریت اقتصادی
کشور به تجهیز نیروی امنیتی -قضایی -میدانی
سرکوب خویش می پردازد و جدا از عامل کاتالیزوری
تهییج احساسات سنتی مذهبی یا ضدغربی(دشمن)،

با اهرم حامی پروری نیروی
نگاهدارنده و ابزار سرکوب
خویش را فعال نگه میدارد.
در سوی دیگر میدان
طیفهای مختلف مردم و
نیروهای سیاسی و مدنی ضد
استبداد از یکسو و ناراضیان
اقتصادی خواهان بهبود
وضعیت زندگی از سوی
دیگر قرار دارند که اکثریت
باالی جامعه ایران را تشکیل
میدهند.
تولد و بسط سوژه فلسفی
و شهروند سیاسی (علیرغم
ناقص الخلقگی اش در ایران) ،به تکثر درونی این طیف
وسیع منجر شده است(شرح بیشتر در اینجا) .عواملی
چند نیز این تکثر را دچار تشتت کرده است.
چالش دموکراسی و جبهه گسترده بخش
مدرن جامعه ایران (اعم از مذهبی و غیر مذهبی و
ضدمذهبی) با جبهه دیکتاتوری و اقتدارگرایی متکی بر
مذهب سنتی و سیاست هیجانی ضدغربی و عمدتا ضد
مدرن ،مهمترین شکاف وعمده ترین تضاد این مرحله
سیاست و زندگی در ایران ماست .بنابه تصویر باال صف
اقتدارگرایان عمدتا ضد مدرن متشکل و متکی به درآمد
نفت و صف دموکراسی خواهان مدرن و عدالت جوزیان
ضدتبعیض ،متشتت و زیر فشار سیاسی و اقتصادی و
امنیتی مستمر است.
ناراضیان جان به لب رسیده اقتصادی نیز در عمل
به تناوب به صحنه آمده و خود نیروی قوی تری را
در مقابل صف اول قرار داده است .به این ترتیب و در
مجموع توازن قوای سیاسی(در عرصه سیاست) به نفع
صف اول و توازن قوای اجتماعی(در عرصه اجتماعی) به
نفع صف دوم است.
همگرایی و ائتالف تنها راه «تغییر توازن
سیاسی»
چه تغییر سیاسی در ایران در چشم اندازی کوتاه
مدت متصور باشد و چه طوالنی تر ،در رویارویی نابرابر

دو جبهه ای که در باال توصیف شد و یک طرف به چاه
نفت و تزویر(مذهبی و سیاسی) و سرکوب امنیتی متکی
است و طرف دیگر متصل به دریای گسترده مردم و
نوجویی و عدالت خواهی آنهاست؛ باید توازن سیاسی
را همچون توازن اجتماعی به نفع جبهه دوم تغییر
داد .صف دوم هیچ راهی به جز تجمیع انرژی و نیروی
گسترده اما پراکنده خویش و هم جهت کردن آن برای
موثر واقع شدنش ندارد .به جای مشت کوبیدن های
پراکنده بر نقاط مختلف دیوار ستبر استبداد و ناعدالتی
باید میخی موثر ولو بر یک نقطه دیوار کوبید.
«جبهه» اسم رمزی نمادین اما نافرجام
در تاریخ متاخر و نزدیک ما تشکیل «جبهه ملی» از
همین احساس ضرورت برخاست .اما سرنوشت همین
جبهه نشانی از ناموفق بودن حرکت جبهه ای در ایران
معاصر و کنونی ماست .این که جبهه ملی و نهضت
آزادی به عنوان نزدیکترین نیروهای سیاسی به لحاظ
مشی و رویکرد ،نتوانستند زیر یک چتر مشترک قرار
بگیرند (که خود نیازمند بحث مستقل واکاوانه ای است)
بسیار«نمادین» و آموزنده و برای آینده راهگشاست.
جریانهای ملی و از جمله ملی -مذهبی بیشتر از
دیگر جریانات سیاسی ایرانی از ابتدای شکل گیری
شان نگاه جبهه ای داشته اند .ملی -مذهبی خود مجمع
الجزایری با جزایر مختلف بوده است و به گونه بنیادی
شکلی جبهه ای دارد.
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در داخل و خارج از کشور هم تجارب تفرق و انشعاب
(جبهه ملی و نهضت آزادی ،فدائیان اکثریت و اقلیت،
جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و نظایر آن) و هم
تجارب همگرایی (فهرست های مشترک انتخاباتی
جریانات مختلف در انتخابات های ابتدای انقالب ،بیانیه
های پرامضا در دهه شصت و دوران اصالحات به بعد،
حرکت مطالبه محور در انتخابات  ،۸۸تالشهای نیروهای
سیاسی و دانشجویی برای حرکتهای جبهه ای ،شورای
سیاستگذاری اصالح طلبان ،تالشهای همگرایانه منجر
به تشکیل اتحاد جمهوری خواهان ،تالشهای مختلف
برای همگرایی نیروهای مختلف چپ در خارج از کشور
و …) صورت گرفته است .تحلیل و آسیب شناسی این
دوری و نزدیکی ها و موفقیت ها وشکست ها امری
مستقل و البته بسیار ضروری و راهگشاست.
در داخل اما پس از جنبش سبز و سرکوب و مهار
خیابانی آن ،فضای سیاسی زیر فشار و سرکوب بیشتری
قرار گرفته و هزینه فعالیت سیاسی و مدنی باالتر رفته
و حتی از جلسات درون حزبی تشکلهای با شناسنامه
سیاسی و مدنی و فرهنگی جلوگیری می شود ،چه برسد
به حرکتهای جمعی تر برای ایجاد همگرایی و کنشهای
جبهه ای .اما در خارج در طول چند دهه گذشته و
به خصوص در سالیان اخیر تالشهای زیادی در این
راه صورت گرفته که برخی اصال به نتیجه نرسیده و
بسیاری نیز علیرغم موفقیت های موقت و مرحله ای اما
در نهایت به فرجامی که بدنبالش بوده نائل نشده است.
دو نیروی ضد ائتالف!
دو دسته از نیروهای سیاسی و با دو خصیصه مشخص
اصال نیازی به همگرایی با دیگران احساس نمی کنند.
یکی آنهایی که خود را حق مطلق می پندارند و دیگران
را بر خطا و باطل می بینند و دیگری افراد و نیروهایی
که آنچنان خود را باالتر از دیگران و بزرگ و محور تغییر
و تحوالت و دیگران را حاشیه ای و خُ رد و ناچیز می
دانند که اصال در عمل نیازی به همگرایی و ائتالف با
دیگران احساس نمی کنند .معموال هم این دو خصیصه
همزمان و توامان وجود دارند .این احساس ممکن است
هر از چندی به طور موقت در یک نیروی سیاسی بوجود
بیاید (مثل مجاهدین ،اصالح طلبان ،سلطنت طلبان و
…) و باز با یک فراز و نشیب جدید سیاسی از بین برود
و به نیروی دیگری منتقل شود!
آسیب شناسی و موانع همگرایی و کار جبهه
ای
تحرکات همگرایانه مختلف (در داخل و به خصوص
در خارج از کشور) را می توان به اجمال چنین آسیب
شناسی کرد:
+عدم اعتقاد و عزم الزم و کافی برای کار جبهه ای
با دیگران و یا هژمونی طلبی فردی یا جریانی نسبت به
دیگر افراد و جریانات
+عدم پیوند با بستر اصلی تحوالت (جنبش های
سیاسی و اجتماعی واقعا موجود در کشور) که ریشه
اساسی بسیاری از ناکامی ها در خارج از کشور است.
+حرکت از پیچیده به ساده نه به عکس .تالش برای
نهادسازی های بزرگ با پلتفرم ها و توافقات گسترده به
جای تالش برای:
الف-گفتگو و تعامل تحلیلی -عاطفی
ب -همکاری های موردی و موقت و کوتاه مدت
پ -حرکت گام به گام و از ساده به پیچیده برای
همکاری بیشتر و نهادسازی قوی تر
ت -هماهنگی «بود» و «نمود»
+فقدان نشاط و امید سیاسی و نیز باور به نتیجه
بخش و موثر بودن همگرایی و ائتالف سیاسی

+بی اعتمادی به یکدیگر به علت اختالفات دیرینه و
کهنه شده سیاسی و یا حساسیت های عمدتا شخصی
+همگرایی فقط بر اساس اهداف مشترک نه خط
مشی های مشترک که بالفاصله پس از قدم اول و در
نخستین موضع گیری مشخص سیاسی ،بیرون می زند
و باعث اختالف و تشتت و احتماال انشعاب یا رکود می
شود.
+حداقل خواهی در حد صدور بیانیه و جلسه و
سمینار که به کم فروغ شدن همگرایی و بی انگیزگی
های بعدی منجر می شود.
+رهبری طلبی ها و رقابتها و حسادتهای شخصی
و بعضا استفاده از ابزارهای غیربهداشتی برای تخریب
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+وجود رسانه های ارتباطی مدرن فاصله داخل و
خارج را به شدت کاسته و در برخی موارد بی مرز کرده
است .ضمن آنکه داخل ،داخل است و بدون حضور
در بستر آن نمی توان در فضایش نفس کشید و همه
ابعاد زندگی روزمره و یا زندگی سیاسی و مدنی اش را
«لمس» کرد.
+میلیونها ایرانی خارج از کشور بسان بخشی جدایی
ناپذیر از جامعه مدنی ایران هستند .جامعه مدنی خاص
با ویژگی های منحصر به خویش که نادیده گرفتنی
نیست(.شرح بیشتر در اینجا)
+امنیت و فضای سیاسی و رسانه ای در خارج از
کشور بستر مساعدتری برای تالش برای همگرایی

فرایند تدریجی اما سنجیده و مطمئن همگرایی در یک شرایط خطیر ملی

برای یک گذار توافقی و بدون خشونت و برای نپاشیدن شیرازه نظم و انتظام کشور

می تواند حتی به گفتگو و اتحاد عمل بر اساس چند اصل مورد توافق ،بین نیروهای
سیاسی با پروژه ها و مدل های سیاسی مختلف با یکدیگر و حتی با بخشی از نظام

سیاسی مستقر تضعیف شده اما همچنان دارای قدرت سرکوب برای تبدیل ایران به

یک زمین سوخته ،بیانجامد که حاضر به تعامل با حداقل بخشی از مخالفان سیاسی
و جامعه مدنی است.

یکدیگر.
+پیگیری جاه طلبی ها و خودمرکز بینی و رهبری
طلبی های از سوی بعضی افراد در پوشش همگرایی ها
و داعیه «مدیریت» کردن دیگر نیروها و جریانات که
خود نشانگر نوعی جایگاه طلبی و سهم خواهی های
جمعی و عموما فردی است.
+تالش برای همگرایی همزمان بین احزاب و افراد و
نداشتن نقشه راه و مدل مدیریت در این الگو
+تشتت درونی احزاب و جریانات سیاسی که پشت
جبهه نمایندگان شان برای همگرایی را خالی و بلکه
تضعیف می کند .تفاوت سلیقه و مشی های سیاسی
و گاه حساسیت های شخصی نیز مزید بر علت است.
+عدم پذیرش دیگری همانگونه که هست و تالش
برای یا کشاندن دیگری درون قالبهای خویش و یا
نادیده گرفتن و کنارگذاشتن عاطفی اما به طور موقت
اختالف نظرات که نمی تواند دوام چندانی بیاورد.
+عدم بکارگیری تجارب پیشین و افتادن در دور
تکراری ناکامی و هوس و ریسک قمارهای تازه
…+
در مجموع فکر و ایده همگرایی و حرکت جبهه ای
برای تحقق این مهم الزم است اما اصال کافی نیست و
بلکه بسیار حاشیه ای است! مسئله اصلی و مهم نقشه
راه و مهندسی کار جبهه ای و نیز داشتن روحیه و
شخصیت و ادبیات همگرایانه است.
مسئله داخل و خارج از کشور
یک مسئله مطرح در رابطه با بحث همگرایی و
ائتالف ،موضوع داخل و خارج از کشور است .دراین
رابطه چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:
+بستر تغییر داخل کشور است .این یک اصل بنیادی
و اصلی است.
+وضعیت سیاسی ایران برای افرادی که در خارج
زندگی می کنند در موارد بسیاری می تواند به طور
مستقیم در زندگی شخصی شان موثر نباشد.
+امکان تشکل یابی در داخل حتی برای جلسات
درونی جریانات سیاسی بسیار دشوار و غیرممکن شده
است چه برسد به ائتالف و تشکل یابی جبهه ای آنان.

فراهم ساخته است .دسترسی مثبت و منفی خارج
نشینان به مناسبات و افکار عمومی و دولتها و نهادهای
بین المللی نیز به لحاظ تاثیرگذاری غیرقابل چشم
پوشی است.
+خارج از کشور بیشتر مستعد زد و بند و مداخله
مالی -سیاسی نیروهای خارجی در معادالت داخلی بین
ایرانیان است که می تواند بسترساز پرورش و برجسته
سازی استبدادی تازه و مستبدی شیک و جدید باشد!
+وجود نمونه رهبرانی همچون آقای خمینی ،لنین،
هوشی مینه و … در خارج از کشورهای شان بر علیه
این نظر است که امکان حضور و عمل رهبری در خارج
از کشور را از اساس نفی می کند .اما این رهبران متکی
به هوادارانی گسترده و یا تشکالت و شبکه هایی موثر
در داخل بوده است .هیچ فردی به صرف سخنرانی و
صدور بیانیه و ائتالف سازی و … در خارج به جایگاه
رهبری نمی رسد.
+داخل مستعد روزمرگی و اکنون زدگی و غلبه شدید
شاخص امنیتی (فردی و جریانی) بر کنشگران سیاسی
و مدنی است و خارج مستعد فردا و پس فردازدگی و
رادیکالسم بی پشتوانه و بلندپروازی های ذهنی .داخل
می تواند خارج را به واقعیات و ممکنات فرابخواند و
خارج می تواند همچون وجدانی معذب و همیشه
یادآور ،داخل را از فراموشی رویاهای مشترک تحت
فشار زیاد زندگی و سیاست های امنیتی انذار دهد.
+همگرایی و ائتالف باید فراگیر و بین همه ایرانیان
بدون مرزهای جغرافیایی محل زندگی شان باشد.
تشکل ها و ائتالفات خارج از کشوری علیرغم اینکه
قطعا دارای اهمیت هستند اما نمی توانند بدون داخل
چندان در صحنه سیاست ایران موثر و نقش آفرین
باشند .ارتباط با داخل یک مزیت برای هر فرد و نیرو و
تشکل ائتالفی در خارج از کشور است .هم افزایی نیروها
و رویکردها مختلف بین باورمندانشان در داخل و خارج
می تواند آن همگرایی را در مدار باالتری قرار دهد.
هر دو بخش داخل و خارج می توانند مزیت هایشان را
در اختیار این رویکرد و احیانا تشکل یا شبکه ای قرار
دهند که ولو به صورت غیر متمرکز اما پرچم واحدی را
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تکان می دهد و مطالبه و رویکرد واحدی را پی میگیرد.
جامعه توده وار بهترین هدیه برای حکومتهای
استبدادی و در شرایط هیجانی و التهاب بهترین بستر
برای برآمدن پوپولیستها و بعضا نیروهای فاشیست و
سرکوبگران آینده است.
طلبی محافظه کارانه و
آفت تفرد و تنزه
ِ
غیرمسئوالنه
تفرد و تنزه طلبی روشنفکری و سیاسی و مدنی نیز
باعث اتمیزه شدن نیروها و مانع تجمیع و موثر واقع
شدن شان است.
بخشی از این آفت ریشه در آرمان گرایی های
رمانتیک در دهه های قبل و بعد از انقالب و بعضی
نیز ریشه در «نگاه تضادی» (اهورا -اهریمنی قبل و بعد
از اسالم در بین ایرانیان و نگاه «تضادی» مارکسی به
جای نگاه «وفاقی» پارسونزی در فرهنگ چپ که نفوذ
وسیعی در فرهنگ سیاسی روشنفکری ایرانیان داشته
است) ،دارد.
این آفت بزرگ و سم مهلک نیز خواسته و ناخواسته
هدیه بزرگی به مستبدان و تسهیل گر بستر برای
پوپولیستهای موج سوار اعم از اقتدارگرایان بدسابقه

دیگری نیز دارد و آن تفاوت بین «سیاست رهایی» و
«سیاست زندگی» است .تحول خواهان به ترکیب این
دو رویکرد معتقدند و سرنگونی طلبان فقط بدنبال
سیاست رهایی اند و هر نوع بهبود زندگی مردمان را
موکول به بعد از سرنگونی می کنند(.در باره تحول
خواهی نگاه کنید به اینجا و اینجا و اینجا)
همگرایی برای کدام هدف و با کدام روش؟
در هر نوع همگرایی باید توجه داشت هر دو مبحث
«هدف» و «روش»(مشی سیاسی) اهمیت دارند.
اینک توسعه متوازن و همه جانبه ایران و نجات
ملت ایران از استبداد و فقر و تبعیض و قدرت یابی
هر چه بیشتر جامعه مدنی ایران می تواند یک هدف
عام و موارد توافق همگانی باشد که آزادی و عدالت و
همبستگی و امنیت ملی و … نیز اجزاء جدایی ناپذیر
این هدف عام هستند.
تجربه تاریخی اما نشان داده است که در ایران
مشخصا ،بدون «دموکراسی» هیچ راهی به سوی توسعه
متوازن وجود ندارد .بدین ترتیب مطالبه «دموکراسی»
که بنا به تجارب جهانی بشری در «جمهوریت» (و در
شکل جمهوری خواهی) تحقق می یابد ،باید اصلی ترین

مهم ترین محورهای منفک کننده بلوک های سیاسی در رابطه با هدف و

روش است +:اعتقاد به مدل های سیاسی جایگزین متفاوت +خط مشی های مختلف
اصالح طلبی ،تحول خواهی و سرنگونی طلبی(مشتمل بر نوع خشونت پرهیز-مثال

مروج شعار رفراندوم -و غیرآن و یا مبتنی بر پرهیز از عبور از مرزها و پرنسیب های

ملی و غیر آن) .در هر نوع همگرایی هر دو مبحث «هدف» و «روش»(مشی سیاسی)
اهمیت دارند.

و طرفداران مدلهای سیاسی پرخطر و پر شر و
استبدادخیز است.
محورهای منفک کننده بلوکهای مختلف
سیاسی در «هدف» و «روش»
مهم ترین محورهای منفک کننده بلوک های
سیاسی در رابطه با هدف و روش است:
 +اعتقاد به مدل های سیاسی جایگزین متفاوت .مثال
بین جمهوری خواهی بدون هیچ مقام و مرام رسمی و
مادام العمر با دیگر مدلهای مغایر این اصل.
+خط مشی های مختلف اصالح طلبی ،تحول خواهی
و سرنگونی طلبی(مشتمل بر نوع خشونت پرهیز-مثال
مروج شعار رفراندوم -و غیرآن و یا مبتنی بر پرهیز از
عبور از مرزها و پرنسیب های ملی و غیر آن).
یک تفاوت مهم در تفکیک این سه رویکرد در اعتقاد
به حفظ ساختار نظام و اصالح آن از سوی اصالح طلبان
و باور به ضرورت گذار از آن از سوی دو رویکرد دیگر
است.
تفاوت مهم دیگر در نحوه مواجهه با تحوالت داخل
قدرت و نحوه مواجهه با صف بندی های درون سیستم
بین تحول خواهان که به امکان اشکال و مدلهای
گوناگون تغییر و گذار معتقدند و سرنگونی طلبان است
که عمدتا به به یک شکل عبور باور دارند.
به باور تحول طلبان و بنا به تجربه جهانی حضور
نیروهای «تعامل گرا»در درون قدرت می تواند «تسهیل
گر» تغییر باشد .نباید به این نیروها به عنوان «عامل
تغییر» نگریست .اما هم دنباله روی از آنان و اغراق در
نقش تسهیل گری شان و هم «مانع تغییر» تلقی کردن
آنان خطایی راهبردی است.
تفاوت بین تحول خواهان و سرنگونی طلبان ریشه

مطالبه این مرحله طیف فراگیر همه کنشگران سیاسی
تغییرخواه در ایران باشد.
بدین ترتیب اهداف کالنی همچون دموکراسی
پارلمانی عاری از هر مقام مادام العمر (و موروثی)
قدرتمند و غیرپاسخگو ،جدایی دولت از دین و هر
ایدئولوژی و مرام رسمی ،رفع تبعیض در همه حوزه
های جنسیتی و طبقاتی و مذهبی و قومی و زبانی ،عدم
تمرکز قدرت با مدل هایی که طی یک گفتگوی ملی و
دموکراتیک به توافق خواهد رسید ،سیاست تنش زدایی
منطقه ای و جهانی بر اساس منافع ملی ضمن دفاع از
نظم عادالنه تر برای جهان و اهداف کالنی در این سطح
می تواند محورهای همگرایی باشد.
بر این اساس به نظر می رسد وجود بعضی اختالفات
بنیادی یا حداقل تفاوت های میان مدت سیاسی در
هدف و روش ،می تواند به شکل گیری بلوک های
متفاوتی منجر شود که هر یک می توانند در درون
خود به انسجام برسند اما از درون بلوک خویش با
دیگر بلوکهای سیاسی ،گفتگوی انتقادی و رقابتی ،اما
بهداشتی و غیرحذفی داشته باشند.
در همین راستا باید تدقیق و تصریح کرد که هر
مدل حکومتی و هر مشی سیاسی که علیه دموکراسی
باشد از ابتدا مغایر جهت و هدف توسعه همه جانبه
خواهد بود و پروژه هایی که بدنبال تحقق مدل سیاسی
مبتنی بر مقامات مادام العمر و موروثی اند و یا خط
مشی هایی که به علت خشونت طلبی شان و یا به خطر
انداختن امنیت و همبستگی ملی و سرزمینی ،باعث
تفرقه افکنی در صفوف جمعی و جبهه ای دموکراسی
خواهان اند ،نمی توانند با نیروهایی که توسعه گرایی
شان را با دموکراسی خواهی در شکل متداول و متنوع
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«جمهوری خواهی» دنبال می کنند در یک جبهه قرار
بگیرند .تالش برای جمع کردن دو پروژه کامال متفاوت
زیر سقف یک ائتالف واحد هم امری ذهنی و بی فرجام
و هم گاه فریبنده و پوپولیستی است که رهروان یک
پروژه را به ابزار و سربازان پروژه دیگر که از توان مالی
و رسانه ای و احیانا حامیان خارجی بیشتری برخوردار
است تبدیل می کند .تجربه «همه با هم» در انقالب
بهمن نیز این خطای راهبردی را در مقابل دید همگان
قرار داده است(شرح بیشتر در اینجا) .هر چند در یک
شرایط خطیر سیاسی شاید جبهه ها و بلوک های کامال
متفاوت و رقیب سیاسی الزم باشد با یکدیگر و با بخشی
از قدرت مستقر به توافقاتی عملی برای حفظ ایران و
گذار کم هزینه به یک دموکراسی پایدار برسند.
نقشه راهی واقعگرایانه برای روند همگرایی:
تشکیل بلوک های مختلف سیاسی
بنا به نکات و تجارب باال شاید در «عمل» ،اصال
تشکیل یک ائتالف گسترده سیاسی غیرممکن یا دور
از تصور باشد .به خصوص اینکه یا این افراد و نیروها
اهداف و بعضا مدل های سیاسی متفاوتی دارند و
اگر چنین نباشد نیز خط مشی های متفاوت سیاسی
(اصالح طلبی مذهبی و سکوالر -تحول خواهی-
سرنگونی طلبی «بی» و «با» خشونت) را دنبال می
کنند و حداقل در میان مدت نمی توانند هم موضع و
همراه هم باشند و به عنوان آخرین مانع ،به عدت عدم
آشنایی و اعتماد به خاطر نداشتن سیرهای مشترک
سیاسی و رسوب کردن اختالفات وقضاوت های قدیمی
منفی روی یکدیگر ،با بی اعتمادی و سردی به یکدیگر
می نگرند.
اینک متاسفانه سخنان بسیاری افراد در مدح
همگرایی و ائتالف اما عمل شان ضد آن است .برخی
رسما سیاست «همه با من» را در پشت تئوری همگرایی
دنبال می کنند .برخی عجوالنه و ناشیانه هژمونی طلبی
بی پشتوانه شان در ادعای مدیریت دیگران و همه
نیروهای سیاسی و بلکه ملت ایران! را حتی پنهان هم
نمی کنند و بعضی نیز به جز نام خود یا شخص و
گرایش و خط مشی مورد قبول خودشان ،هر اسم و فرد
و مشی دیگری را تخریب و هو می کنند….
بر اساس این واقعیت ها راه واقعی تر و شاید تنها
راه برای حرکت به سوی همگرایی این است که افراد و
نیروهای نزدیکتر به هم ،به گفتگو و همکاری موردی و
سپس همراهی و همسویی جبهه ای با یکدیگر بپردازند.
بدین ترتیب به مرور زمان چند بلوک سیاسی نسبتا
متشکل شکل می گیرد .آنگاه این بلوک ها می توانند
با یکدیگر به گفتگو ،همکاری موردی و در نهایت به
همسویی عملی برسند.
این فرایند تدریجی اما سنجیده و مطمئن همانطور
که در باال آمد در یک شرایط خطیر ملی برای یک گذار
توافقی و بدون خشونت و برای نپاشیدن شیرازه نظم و
انتظام کشور می تواند حتی به گفتگو و اتحاد عمل
بر اساس چند اصل مورد توافق ،بین نیروهای سیاسی
با پروژه ها و مدل های سیاسی مختلف با یکدیگر و
حتی با بخشی از نظام سیاسی مستقر تضعیف شده اما
همچنان دارای قدرت سرکوب برای تبدیل ایران به یک
زمین سوخته ،بیانجامد که حاضر به تعامل با حداقل
بخشی از مخالفان سیاسی و جامعه مدنی است.
در این روند نیروهای سیاسی معتقد به خط مشی
ها و مدل های سیاسی و نقشه راه های مختلف برای
آینده می توانند با یکدیگر رقابتی گفتمانی و صریح
اما غیر حذفی داشته باشند .کنار گذاشتن اختالفات و
الپوشانی آنها و یا برخورد عاطفی برای کم اهمیت جلوه
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دادن شان نه عملی است و نه مفید .آنچه باید به شدت
با آن مقابله کرد برخورد حذفی و ادبیات غیربهداشتی و
نفرت پراکن و قطبی ساز است که می تواند چون سمی
مهلک برای آینده ایران باشد.
توجه و تعمق به دو مدل مصر و تونس در رابطه
نیروهای و رویکردهای سیاسی و مدنی گوناگون که
یکی مضمون غالبش تقابلی و دیگری تعاملی بود
برای ایرانیان می تواند بسیار آموزنده و راهگشا باشد.
اهمیت این درس آموزی در حد مرگ و زندگی است.
آینده ایران و روند و گذاری تدریجی و کم هزینه برای
ملک و ملت در ایران محتاج آن است که این درس را
همگان آویزه گوش شان کنند .ما باید ابتدا خود و بعد
دیگران را توصیه به رعایت این مهم در مشی و ادبیات
و رویکردمان بکنیم.
پس ،اینک تشکیل یک جبهه و ائتالف گسترده و در
برگیرنده در توان هیچکس نیست .هیچ فرد و نیرویی
در عرصه سیاست ایران باقی نمانده است که مقبولیت
و اعتبار ملی برای فراخوان دادن داشته و محور این
همگرایی قرار بگیرد .مدل کشتی نوح نه ممکن است
و نه مفید! اما یک گفتمان همگرایی و جبهه ای روشن
و مدون همراه با یک شعار و خواست معدل و تا حدی
قابل تحقق می تواند به یک امر ملی در سراسر کشور
تبدیل شود و به مثابه پرچم مشترک و مورد توافق
همگانی با بازوان مختلفی در جای جای ایران و جهان
بین ایرانیان باالی دست برود .این خواست نمادین
نباید الزاما سقف خواسته همه باشد .بلکه می تواند کف
خواسته و گام اول روندی قابل تحقق برای برخی افراد
و نیروهای سیاسی و احیانا سقف خواسته برخی دیگر
باشد.
همه افراد و نیروهای سیاسی می توانند در سخن و
تبلیغ و گفتمان سازی مروج این تئوری و ایده همگرایانه

و …) به شدت متکثر و پلورال شده است .بعید است
این جامعه با نسل جوانی ضدهیرارشی و سلسله مراتب
و کمتر مطیع نظم سلسله مراتبی زیر بار رهبری واحد
یا حزب و جریانی واحد برود .اما احتمال همسویی این
براده های آهن پراکنده تحت مغناطیس یک خواسته
مشترک ،فراگیر و ملی بسیار زیاد است.
بدین ترتیب کسانی که فکر می کنند می توانند به
رهبری فردی برسند و یا تالش می کنند افراد خاصی
را برجسته کنند بعید است که در شرایط به شدت
متکثر جامعه سیاسی -مدنی کنونی ایران به نتیجه ای
موفقیت آمیز دست یابند.
در ایران ما روشنفکران و فعاالن سیاسی اگر
سازندگان قدرتمندی نباشند متاسفانه تخریب
کنندگان چیره دستی هستند! بدین ترتیب شاید واقعی
تر و بهتر باشد که از چهره سازی های فردی تا حد
امکان پرهیز کرد و حتی در بلوک های سیاسی نیز
چندین نفر از زوایای مختلف چهره شوند .این امر می
تواند به عنوان یک مکانیسم مهار کننده جاه طلبی
های فردی و خطر تمرکز قدرت در تک افراد و تبدیل
آنان به مستبدین خودکامه و یا رهبرانی که از کار و
مشورت جمعی فرار می کنند ،عمل کند.
خواست و شعار مشترک :انتخابات آزاد یا
رفراندوم؟
حافظه جمعی ما آغشته به دو خاطره بزرگ
انقالب(بهمن) و اصالحات( ۲خرداد) است و خاطره
جنبش سبز که بسیاری از حامیانش (اعم از اصالح
طلبان درون حکومت و تحول خواهان و سرنگونی
طلبان بیرون حکومت) به سرعت فراموشش کردند،
نتوانست در ذهن و ضمیر ما به عنوان الگوی سومی
جا باز کند.
یا اصالح یا انقالب؛ حکومت یا اصالح پذیر است
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و جبهه ای باشند .در عمل اما هر یک به سهم و ُوسع
همگرایی در حد مقدور
خویش سعی در نزدیک سازی و
ِ
بدون ادعاهای گزاف ،در بین افراد و نیروهای قابل جمع
پیرامون خطی مشی و رویکرد سیاسی ترجیحی و
مدل سیاسی تبلیغی خویش بپردازد تا به مرور زمان
با تشکل یابی بلوک های معین سیاسی بستری برای
تجمیع نیروها و موثر شدن شان در حد امکان در
صحنه سیاسی ایران از طریق اتصال شان با بخشهای
مختلف مردم با رویکردها و منافع مختلف فراهم شود.
این بلوکها ضمن رقابت سیاسی و گفتمانی با یکدیگر
می توانند در شرایط مقتضی به اتحاد عمل ضروری در
چارچوب منافع ملی ایران و ایرانیان هم بپردازند.
مطالبه مشترک یا رهبر مشترک!؟
به نظر می رسد با توجه با واقعیت های کنونی
عرصه سیاسی و مدنی در ایران ،آینده ما بیشتر شبیه
مشروطیت باشد (خواسته ای مشترک با رهبران و
مروجانی مختلف) تا نهضت ملی شدن نفت و انقالب
بهمن که رهبرانی بالمنازع داشتند .جامعه کنونی و
عمدتا مدرن شده ایرانی ،از همه لحاظ (مذهبی و غیر
مذهبی بودن ،سبک زندگی ،تعلقات سیاسی و اقتصادی

یا نیست؛ ساده سازی گمراه کننده ای است .تجارب
متفاوت حاصل از مدل های مختلف تغییر و گذار از
حکومتهای استبدادی در بلوک شرق و نقاط مختلفی
از جهان(مثل آفریقای جنوبی ،شیلی ،اسپانیا ،تونس و
…) بیانگر آن است که مدل سوم نوعی «تحول» است
که نه بر اساس اصالح درونی و از باالی ساخت قدرت
و نه از طریق انقالب و سرنگونی حکومت بلکه از طریق
فشار گسترده مردم و جامعه مدنی و سیاسی و «تعامل»
بخشی از قدرت با بخشی از مخالفان و منتقدان برای
تغییرات اساسی تحقق یافته است.
به عبارت دیگر عموما تغییر یک جا و یک باره
از درون یا بیرون قدرت اتفاق نمی افتد .تغییر پیرو
تناسب قواست .اگر نیروی مردم در حد باالیی باشد
حکومت یا تسلیم به تعامل می شود و یا فرو می ریزد.
بنا به این تجربه راه کم هزینه تر این است که می
توان برای تغییر با یک راه حل یا بسته پیشنهادی،
راه عقب نشینی و تسلیم و تعامل را برای حکومتها باز
گذاشت .شعار رفراندوم مثال ،چنین نیست .این شعار
معنایش این است که از فردا ما باشیم و تو نباش! اما
شعار انتخابات آزاد یعنی هم ما باشیم و هم تو؛ هر کس
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و هر نظم سیاسی و رویکردی را که مردم بیشتر قبول
داشته باشند باید دست باالتر را در قدرت داشته باشد.
در این مدل حاکمان به سه کنج فرستاده نمی شوند
که راهی جز چنگ زدن به صورت مردم و مخالفان
برای فرار از بن بست نداشته باشند .در این رویکرد توپ
در زمین حاکمان است یا اراده اکثریت ملت که قصد
تخریب نظم اجتماعی و سرکوب هیچ بخشی از جامعه
را ندارند می پذیرد و به سهم سیاسی به اندازه پایگاه
واقعا موجود اجتماعی خویش بسنده می کند و یا راه
زوال را طی می کند.
یک شعار و خواست ملی (مثل انتخابات آزاد) می
تواند محور یک همگرایی واقعی ملی باشد.
مهندس سحابی که درد و دغدغه ای فراگیر و ملی
داشت می گفت امروزه نه مذهب و نه زبان فارسی نمی
تواند محور همبستگی ملی ایرانیان باشد .اما «ایران» و
سرنوشت آن می تواند مورد عالقه و دغدغه مشترک
همگانی قرار گیرد .او به دوران میجی در ژاپن و تالش
برای همسو کردن گرایشات مختلف داخلی برای
سربلندی ژاپن اشاره می کرد .براین اساس بخش مدرن
جامعه با بخش سنتی آن (جدا از اقتدارگرایانی که
می خواهند پشت آنان پنهان شوند) نیزمی توانند با
محور قرار دادن ایران و سرنوشت مردمان آن به نقطه
مشترکی برای گفتگو و کسب راه حل نسبتا مورد توافق
برسند .شعار «انتخابات آزاد» می تواند بر بستر چنین
نقطه عزیمت مشترکی حرکت کند و به سرانجام برسد.
همچنین به نظر می رسد شعار «انتخابات آزاد»
استعداد ایجاد گسترده ترین همسویی و همگرایی
سیاسی در بین نیروهای مختلف سیاسی در داخل و
خارج را داشته باشد .این همگرایی الزاما نباید توسط
یک فرد یا جمع جبهه مانند ،رهبری و مدیریت شود.
بلکه افراد و جمع های مختلف می توانند در نقاط
مختلف میدان گسترده سیاست ایران این پرچم را در
دستان خویش بگیرند و آن را همزمان تکان دهند .اگر
فرض تشکیل جبهه ای در آینده دورتر متصور باشد
آن نیز حتما باید از چنین روندی آغاز شود و شکل
واقعی بگیرد.
مشکل «اصلی» سیاست در ایران در رهبری و
ائتالف سازی نیست!
نکته پایانی اینکه به نظر نگارنده مشکل و قفل
سیاست در ایران کنونی نه مشکل آلترنایتو و ائتالف
و همگرایی سیاسی و نه نداشتن افق امیدبخش است.
اینها هر کدام سرجای خود مهم اند و قابل توجه.
اما ضریبی که باید به این متغیرها داد بسیار کمتر
از ضریبی است که باید به متغیر«مردم» و «ناراضیان
سیاسی و اقتصادی» در ایران و سنگینی و لَختی و کم
انگیزگی آنان برای تحرک موثر داشت .این امر ریشه
ها و علل مختلفی دارد که شاید بررسی آن و کاوش
راه های برون رفت از آن بسیار مهم تر از بحثی است
که در این مقال دنبال کردیم .تشتت مخالفان و فقدان
افق امید بخش تنها بخش کوچکی از ریشه ها و علل
معضل پیچیده رفتارشناسی سیاسی و اجتماعی مردم
و کنشگران سیاسی و مدنی در ایران است .مردمانی که
مدتهای طوالنی و حتی فوق انتظار و تصور همچون فنر
فشرده می شوند و پس از یاس همگانی از هر تغییر و
تحولی در ایران و به صورت غافلگیر کننده ای ناگهان
آزاد می شوند .این رفتارشناسی بخشی از صورت مسئله
تغییر و تحول در ایران است که خود مقوله ای مستقل
و قابل بحث است .اما بدون آشنایی و وقوف به این
خصیصه تاریخی هر گونه تحلیل و تجویز برای آینده
سیاست در ایران از ذهنی گری مفرطی رنج خواهد برد.
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برخی موانع همکاری و اتحاد نیروها
مهدی فتاپور

همزمانی بحران اقتصادی ،فشار بین المللی و از
همه مهمتر نارضایتی عمیق همه گیر ،تداوم شرایط
موجود را ناممکن کرده و می توان تحوالت بزرگی
را در آینده نه چندان دور انتظار داشت .طبیعی
است که در چنین شرایطی تحرک نیروهای سیاسی
اپوزیسیون افزایش یافته و همه نیروهای سیاسی در
جهت گسترش تاثیر گذاری خود بر روندهای آتی
بکوشند .طبیعتا بحث همیشگی اتحاد ،همکاری و
رابطه تشکل های سیاسی اهمیت بیشتری می یابد.
گسترش تحرک نیروهای سیاسی اپوزیسیون در این
زمینه در یکسال گذشته چشمگیر است و تالش ها و
ابتکاراتی را در این عرصه در رابطه با همه نحله های
سیاسی اپوزیسیون می توان مشاهده کرد .پاسخ به
این سوال که چه نوع روابط و اتحادهایی در این مرحله
ممکن و ضرور است اهمیتی دو چندان یافته است.
در این نوشته کوشش می شود به تاثیر شرایط
عینی فعالیت و برخی از مهمترین عوامل نظری که در
تمامی سال های اخیر بصورت مانع در گسترش روابط
عمل نموده پرداخته شود .طبیعتا می توان عوامل
دیگری به این مجموعه افزود .همچنین این عوامل
در رابطه با جریان های سیاسی مختلف یکسان عمل
ننموده و همه آنها شامل کلیه جریان ها نمی گردد
ولی به نظر من حرکت عمومی نیروها در خارج کشور
از این عوامل تاثیر پذیرفته و تاثیر می پذیرد.
شرایط عینی ،عدم فعالیت آزاد در کشور
جریان ها و فعالین سیاسی خارج از کشور سال
هاست که امکان فعالیت آزاد و علنی در ایران ندارند.
حتی نیروهای جوانی که بعد از جریان سبز مجبور
به مهاجرت به خارج از کشور شدند ،ده سال است
که از ایران دورند .طبیعی است نحوه فعالیت و
روانشناسی این نیروها از دوران طوالنی مهاجرت و
فعالیت سیاسی در شرایطی که ارتباط مستقیم و زنده
با موضوع فعالیت یعنی زندگی و مبارزه عملی مردم
وجود ندارد ،تاثیر پذیرفته باشد.
باوجود آنکه روابط مجازی و وسایل ارتباط جمعی
عمومی فاصله های جغرافیایی را کم رنگ و خبرگیری
سریع از تحوالت و اتفاقات را ممکن کرده است

ولی نتوانسته و نمی تواند
واقعیت زندگی در محیطی
که سوژه فعالیت سیاسی
این نیروها نیست را تغییر
دهد .جریانهای سیاسی دارای
تشکیالت و ارتباط مستقیم
دو جانبه و متشکل با نیروهای
مخاطب خود در داخل کشور
نیستند .انعکاس نتایج فعالیت
ها و موضع گیری های آنان
بر فعالین سیاسی اجتماعی
مخاطبین خود
و بدنه
غیرمستقیم و حتی در اکثر
موارد غیر قابل دسترسی و
ارزیابی است .موفقیت و یا شکست در پیشبرد یک
سیاست ،عمدتا نه در تاثیر آن بر مبارزات داخل
کشور بلکه با واکنش نیروهای مخاطب و هوادار و یا
کال وابستگان و نزدیکان آن نیرو در خارج از کشور
سنجیده می شود .طبیعی است که چنین شرایطی
نیروها را هر چه بیشتر به سمت مباحث کلی و عام
سوق دهده و فشار بدنه اجتماعی نه در جهت شکل
دهی روابطی برای تاثیر بخشی وسیعتر در این راستا
بلکه در راستای تدقیق مرزبندی ها و تاکید برمباحث
عام نظری است
هر چند تقریبا همه جریانات سیاسی در نوشته
های خود این احکام را رد کرده و بر تالششان برای
تاثیر گذاری بر روندهای سیاسی در داخل کشور
تاکید دارند ولی دوران طوالنی مهاجرت و عدم امکان
فعالیت علنی و قانونی تاثیرات عمیقی در روانشناسی
این نیروها در رابطه با موضوع مورد بحث یعنی
مناسبات نیروها برجای نهاده است .برای مثال در
داخل کشور هم در درون جریانات اصالح طلب و هم
جریانات موسوم به اصولگرا گرایش ها و گروه بندی
های مختلفی شکل گرفته ولی این مانع آن نمی شود
که در شرایطی که عمل مشترک آنان نیاز است مثال
در جریان انتخابات آن ها نکوشند بر این تمایزات غلبه
کرده و در یک یا چند گروه بندی اصلی وارد صحنه

شوند .ولی در خارج از کشور ما سال هاست با مجموعه
ای از سازمان ها در هر یک از نحله های سیاسی
مواجهیم که تمایزات نظری سیاسی آنان با یکدیگر
نه تنها از تمایزات درونی یک حزب بلکه از تمایزات
درون یک فراکسیون حزبی در اروپا محدودتر است
ولی حتی قادر به سازماندهی همکاری های موضعی
با یکدیگر نیستند.
در چند سال اخیر ما شاهد انشعاب در حزب
کمونیست ایران ،کومله ،حزب دمکرات کردستان ،راه
کارگر ،اتحاد جمهوریخواهان  ،جریان های مختلف
جبهه ملی و پادشاهی یا بعبارت دیگر همه نحله های
سیاسی کشور بوده ایم .اگر نخواهیم به عوامل فردی و
خصوصیات شخصی نیروها که در بسیاری از این موارد
نقش مهمی دارد بپردازیم و بحث مان را در چارچوب
نظری محدود نگاه داریم ،هر چند در همه این موارد
فعاالن و دست اندرکاران این سازمانها دالیل سیاسی
نظری برای توضیح این جدایی ها ارائه میدهند ولی
از نگاه ناظران بیرونی دالیل این جدایی ها غیر قابل
فهم است و دشوار می توان این جریانات را پس از
جدایی از زاویه عمل سیاسی شان از یکدیگر تشخیص
داد .مهمتر اینکه جریانات جداشده تا دوره ای طوالنی
حتی از همکاری با یکدیگر سرباز زده اند.
همه یا هیچ
رابطه و همراهی نیروها می تواند در سطوح مختلف
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از وحدت و واحد کردن صفوف دو یا چند نیرو در یک
تشکل واحد تا گفتگو و دیالوگ در جهت همسو کردن
تالش ها برای تحقق یک هدف موضعی مشترک را
شامل شود .متاسفانه اکثر مباحث و تالش هایی که
صورت می گیرد معطوف به تامین باالترین سطح
رابطه یعنی وحدت و یا اتحاد عام و پایدار است .چند
دهه است که از ضرورت اتحاد عمومی نیروها برای
شکل دهی یک آلترناتیو نیرومند یا سازماندهی یک
شورای رهبری و مدیریت که همه نیروها را زیر چتر
خود قرار دهد صحبت می شود و شکل های دیگر
روابط از ائئالف های مشخص تا همکاری های موضعی
یا گفتگو با هدف تامین همسویی کمتر مورد توجه
بوده و اگر هم به آن ها پرداخته شده عمدتا بعنوان
جزئی از تالش برای اتحاد وسیع یا آغازی برای آن
مورد تاکید قرار گرفته .حتی گفتگو و دیالوگ عمدتا
یا به مفهوم شرکت در جلسات و سمینارهایی با هدف
تبلیغ مواضع خود و دعوت دیگران به پذیرش این
مواضع صورت می گیرد یا با هدف تالش برای اتحاد
وسیع.
من در سال های اخیر بارها و بارها با نظیر چنین
جمالتی مواجه شده ام که “اگر ما نمی توانیم به
پالتفرم واحد دست یابیم و اتحاد کنیم پس همکاری
و گفتگوی ما بی فایده است؛ “وقتی ما روی اهداف و
استراتژی عمومی وحدت نداریم همکاری و گفتگو چه
فایده ای دارد”“ ،همکاری با نیروهایی که سمت گیری
اجتماعی دیگری دارند تنها در خدمت مغشوش کردن
مواضع است و در نتیجه همکاری و گفتگو موردی
ندارد” و … نتیجه آنکه بعد از چهل سال تالش و
تکرار تقریبا مشابه ضرورت هایی که مورد تایید همه
نیروهاست ،سازماندهی یک همکاری موقت وسیع در
رابطه با یک هدف مشخص محدود موضعی ممکن
نیست .مثال بخش بزرگی از نیروها معتقدند که فاجعه
کشتار سال  ۶۷نباید با گذشت زمان به یک حادثه
تاریخی و حاشیه ای بدل شده و در صحنه سیاسی
کشور فراموش شود ولی قادر نیستند برای تحقق این
هدف یک مراسم مشترک توسط ارگانی مستقل مورد
تایید همه آنهایی که چنین فکر میکنند را سازمان
دهند یا حتی آگاهانه و سازمان یافته حرکت های
مجزا و همسویی را سازمان دهند و یا امروز در اعتراض
به نقض حقوق بشر یا حتی مشخص تر مثال اعتراض
به حکم سنگین علیه نسرین ستوده یا احکام اعدام کار
مشترک عمومی عملی نیست .اقدامات مشترک تماما
توسط کسانی صورت می گیرد که نظرا می توانند با
هم وحدت کنند یا کسانی که تصمیم به تالش برای
اتحاد عام سیاسی با یکدیگر دارند.
اتحادهای وسیع زمانی می تواند نسبتا پایدار
بوده و در فضای سیاسی کشور تاثیر بخش باشد که
محصول نزدیکی و شکل گیری رابطه عاطفی نیروهای
اجتماعی اتحاد در عمل یا حداقل موازی چنین
تالشهایی باشد و در غیر این صورت چنین اتحادهایی
تنها یک قرارداد و یا صدور یک پالتفرم توسط تعدادی
از شخصیت های سیاسی اجتماعی است که همانطور
که شکل گیری آنها به اراده و تصمیم چنین شخصیت
هایی بستگی دارد به همان سرعت بدلیل خصوصیات
شخصی یا تغییرنظر و تصمیم شکل دهندگان آن محو
میشود.
هر چند در این زمینه ( و همه موارد دیگری که
در این مطلب مورد تاکید است) و تالش های متفاوتی
نیز وجود داشته (مثل برخی تالش های تشکل های
مدافع برابر حقوقی زنان) ولی این مشکل در تمامی

چهل سال اخیر وجود داشته وبا آنکه همه نحوه عمل
ذکر شده را رد می کنند ولی در عمل به حیات خود
ادامه داده است.
تالش برای یگانگی
اتحاد ،ائتالف ،همکاری ،همکاری موضعی ،همراهی،
هم آهنگی و گفتگو اشکال روابط بین نیروهایی است
که با یکدیگر تمایز دارند و نمی توانند در یک نهاد یا
تشکل واحد متشکل شوند .بخشی از نیروهای سیاسی
شرایطی را برای اتحاد و همکاری قائل میشوند که هر
نوع رابطه با نیروهایی که با آنان تمایز دارند ناممکن
شده و تنها اتحاد و همکاری با کسانی پذیرفته میشود
که منطقا می توانستند در شرایط فعالیت باز در یک
حزب واحد متشکل شوند .چنین نوع نگاهی شناخته

رهبران آن نقش قطعی داشت .در سازمان اقلیت
مباحثی دیگر باعث تصفیه شناخته شده ترین رهبران
این جریان و درگیریهای بعدی درونی گردید که از
موضوع این نوشته خارج است .
حزب توده و سازمان اکثریت بگونه عکس عمل
کردند .آنان از نیروهای ضد امپریالیست درون
حکومت حمایت کردند و تصور می کردند این روند
می تواند راه را برای تحوالت مثبت آینده بگشاید .این
دو سازمان به نظر می رسد در برخورد با اتحادهای
سیاسی برخوردی باز داشتند و اتحاد و همکاری با
نیروهای متفاوت با خود را می پذیرفتند ولی سایه
ایده مطرح شده حتی در اینجا نیزعمل می کند .این
دو جریان باالخص حزب توده تصویری از نیروهای

دوران طوالنی مهاجرت و عدم امکان فعالیت علنی و قانونی تاثیرات عمیقی

در روانشناسی این نیروها برجای نهاده است .برای مثال در داخل کشور هم در درون

جریانات اصالح طلب و هم جریانات موسوم به اصولگرا گروه بندی های مختلفی

شکل گرفته ولی این مانع آن نمی شود که مثال در جریان انتخابات آن ها نکوشند بر
این تمایزات غلبه کرده و در یک یا چند گروه بندی اصلی وارد صحنه شوند .ولی در
خارج از کشور ما سال هاست با مجموعه ای از سازمان ها در هر یک از نحله های

سیاسی مواجهیم که تمایزات نظری سیاسی آنان با یکدیگر نه تنها از تمایزات درونی
یک حزب بلکه از تمایزات درون یک فراکسیون حزبی در اروپا محدودتر است ولی

حتی قادر به سازماندهی همکاری های موضعی با یکدیگر نیستند.
شده و بخش عمده نیروها و فعاالن سیاسی امروز آن
را نقد می کنند ولی سایه این نگاه به نظر من در تمام
چهل سال اخیر حتی با آن نیروهای سیاسی که به
نظر می رسد نگاه بازی به اتحادها دارند و برای اتحاد
و همکاری با نیروهایی که از آنان دورند ابا ندارند،
سنگینی می کند.
روی دیگر این نوع نگاه آنجاست که نیروهایی بنا به
اولویت های سیاسی درست یا غلط همکاری با جریانی
متفاوت را می پذیرند ولی بدلیل نفوذ گسترده نگاه
ذکر شده ،برای توجیه این پذیرش خود می کوشند
مرز مابین خود و نیروی متحد را کمرنگ سازند و از
آنان چهره ای مشابه یا نزدیک به خود ارائه دهند.
هر چند چنین نیروهایی به ظاهر عکس جریان های
اول عمل کرده و می اندیشند ولی در عرصه نظر آنان
نیز همچون گروه اول همکاری و اتحاد را با یگانگی
مشابه دیده و تالش می کنند با یگانه نشان دادن خود
با دیگر نیروها از خود دفاع کنند و با این روش به
پایداری فکر اول یاری رسانند
مثالی میزنم .در جریان انقالب برخی سازمانهای
چپ به گروه اول تعلق داشتند .برای مثال در سازمان
پیکار ،این نوع نگاه در حدی قوی بود که در شرایطی
که این سازمان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار
داشت و هر روز تعدادی از اعضای آن دستگیر شده و
شدت عمل در رابطه با این سازمان در حدی بود که
تقریبا هیچیک از اعضای دستگیر شده این سازمان
زنده نمانده است ،طرح این ایده که باید نحوه برخورد
این سازمان با لیبرال ها متفاوت از جریان غالب در
حکومت باشد ،به بحرانی در این سازمان انجامید
که گفته می شود در گسترش ضربات و دستگیری و
کشته شدن تعداد بیشتری از اعضا و باالخص برخی

مورد حمایت خود یا بعبارت دیگر خط امام در نوشته
ها ترسیم می کند که وجود خارجی ندارد .یکبار از
کیانوری پرسیده شد این تصویری که شما از خط
امام می دهید کدام نیرو را شامل می شود ،ما چنین
نیرویی در حاکمیت نمی بینیم .او گفت خط امام خود
ماییم .ما برنامه خود را با عنوان خط امام ارائه می
دهیم و از این طریق آنرا به میان توده ها می بریم.
طبیعتا چنین تدبیر تاکتیکی تنها در جلسات محدود
می توانست مطرح باشد و نباید در نشریات عمومی
مطرح می شد ولی نتیجه آن بوجود آوردن تصویری
غیر واقعی از نیروی متحد و خود بود .تصویری که
عاطفه می ساخت و علیه کسان دیگری که در این
اتحاد شرکت نداشتند ضد عاطفه می پرورد .برخورد
تند قلمی با نیروهایی که سیاست دیگری داشتند
نتیجه آن است .در اینجا حمایت از خط امام بعنوان
نیرویی که یگانگی روز افزونی با حزب دارد مورد تاکید
و همه یگانگی ها و مشابهت ها با دیگران منجمله
سایر چپ ها بفراموشی سپرده می شد.
چهل سال بعد از آنروز در سال های اخیر هستند
نیروهایی که در تمام پرونده سیاسی شان در چهل
سال اخیر نتوانسته یا نخواسته اند در همکاری جدی
با نیروهای غیر شرکت کنند .نیروهایی که تصور می
کنند همکاری و اتحاد تنها با نیروهایی که مشابه آنان
هستند مجاز است و در غیر این صورت به تصویری که
آنان از خود ساخته اند لطمه وارد می شود .ولی نفوذ
ایده ای که اتحاد و همکاری را در یگانگی می بیند در
رابطه با نیروهایی که چنین اعتقادی ندارند ،نیز عمل
می کند مثال بخش بزرگی از جمهوریخواهان معتقدند
که حمایت از نیروهای اصالح طلب و یا اعتدالگرا
بسود باز شدن فضا و تحوالت مثبت است .ولی

دوره جدید | فروردین و اردیبهشت  | 1398شماره 26

توصیف بخشی از این نیروها از نیروهای اصالح طلب
یا اعتدالگرا با تصویری مبالغه آمیز همراه شده و مثال
فراموش می شود که آقای روحانی هیچگاه در تمام

اتحادی پایدار را شکل دهند و راه حل را در تدوین
پالتفرم هایی همه جانبه و دقیق میدانند.
اتحاد و یا همکاری نیروها تالشی است برای

مثال بخش بزرگی از جمهوریخواهان معتقدند که حمایت از نیروهای اصالح

طلب و یا اعتدالگرا بسود باز شدن فضا و تحوالت مثبت است .ولی توصیف بخشی
از این نیروها از نیروهای اصالح طلب یا اعتدالگرا با تصویری مبالغه آمیز همراه شده.

بدتر از آن تصور می شود که تاکید بر خواسته های استراتژیک جمهوریخواهی و
ترویج و تبلیغ آن با چنین حمایتی مغایر است بعبارت دیگر پذیرش همکاری با محو

کردن عملی تمایزات همراه می شود .گروهی از جمهوریخواهان معتقدند که درست
است با هواداران رژیم پادشاهی اتحاد کنند .ولی درعمل اکثریت قریب به اتفاق این

جمهوریخواهان ،تاکید بر جمهوریخواه بودن به حاشیه می رود.
حیات سیاسی خود کلمه ای در دفاع از فعالیت آزاد
نیروهای مخالف رژیم سخن نگفته است .بدتر از آن
تصور می شود که تاکید بر خواسته های استراتژیک
جمهوریخواهی و ترویج و تبلیغ آن با چنین حمایتی
مغایر است بعبارت دیگر پذیرش همکاری با محو
کردن عملی تمایزات همراه می شود.
گروهی از جمهوریخواهان معتقدند که درست است
با هواداران رژیم پادشاهی اتحاد کنند .ولی درعمل
اکثریت قریب به اتفاق این جمهوریخواهان ،تاکید بر
جمهوریخواه بودن به حاشیه می رود .شاید در بیست
سال اخیر تعداد نوشته هایی که از این طیف در دفاع
از جمهوری و نقد رژیم پادشاهی یا عملکرد هواداران
آن صورت گرفته به یک درصد نوشته هایی که بر
ضرورت همکاری و تاکید بر نزدیکی های این دو
نیرو صورت می گیرد نباشد و فراموش می شود که
بیست سال است در این راستا تالش می شود ولی این
تالش ها با موفقیت محدودی مواجه بوده است و این
نشانه مشکالتی است که این نیروها نه فقط با بقیه
جمهوریخواهان بلکه با گرایش های درون هواداران
رژیم پادشاهی دارند.
حتی اتحاد جمهوریخواهان بعنوان نمونه موفقی
از فعالیت مشترک نیروهایی با تاریخ و فرهنگ های
سیاسی متفاوت از تاثیر این نحوه نگاه بری نماند و
این تصور که این چندگانگی نه نقطه قوت بلکه نقطه
ضعف این جریان است و تالش برای یگانه کردن آن
لطمات سنگینی به آن وارد نمود.
چنین تصویری از نوع رابطه شرایطی بوجود آورده
که بسیاری از نیروها حتی از حرکت محدود با جریان
هایی که با آن ها فاصله دارند ابا می کنند و از این
بیم دارند که هر گونه کار مشترک پذیرش نوعی از
یگانگی تلقی شود .هم آن هایی که به حیطه اتحادها
قدم می گذارند اما بگونه ای که توضیح داده شد عمل
می کنند و هم آن هایی که محافظه کارند و از اتحاد
با غیر خودی سرباز می زنند هر دو البته با کیفیت
و درجه ای متفاوت به این فشار تسلیم شده و آنرا
تقویت می کنند.
اتحاد پایدار و پالتفرم
توقف یا تضعیف برخی نهادهایی که با اتحاد
مجموعه ای از نیروها شکل گرفت بعنوان شکست این
تالشها تلقی شده و نیروها در تالش برای شکل دهی
اتحادهای جدید میکوشند چارچوب های آنرا روشن
و دقیق کنند تا به چنین سرنوشتی دچار نشوند و

پیشبرد اهداف معینی توسط نیروهایی متفاوت.
سیاست در شرایط پرتحول و پیچیده ایران در مسیری
ثابت حرکت نمی کند .اهداف نیروها می تواند بطور
نسبی ثابت باشد ولی هرچند سال یکبار موضوعات یا
نیروهایی از دستور کار خارج شده یا اهمیت خود را
از دست می دهند یا موضوعات یا نیروهای دیگری
به صحنه می آیند .جریانهای سیاسی در برخورد با
تحوالت جامعه همسو تغییر نمی کنند و جریان هایی
که با یکدیگر هم موضعند در شرایط جدید و در برابر
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این شورا نزدیک به چهارسال فعالیت کرد .این اتحاد
نقش مهمی در فعالیت نیروهای شکل دهنده آن در
این دوران داشت .با پایان یافتن امید به سقوط نزدیک
رژیم و کسب قدرت ،این شورا نتوانست به حیات خود
ادامه دهد ولی بررسی این شورا بررسی آن چهارسال
است.
جریان های مدافع جنبش سبز بعد از جنبش سبز
شکل گرفتند و با ضربه خوردن این جنبش و طرح
مسائل جدید در جامعه گستردگی خود را از دست
دادند و این بمعنای رد این جنبش و نقش آن در همان
دوره نیست و به همین ترتیب اتحاد جمهوریخواهان
موفق شد نیروهای جمهوریخواه را متشکل کرده و
گفتمان جمهوریخواهی را در ابعاد وسیع مطرح سازد.
فعالیت نیرومند این تشکل ده سال دوام داشت و پس
از آن تضعیف شد.
سازمان چریکهای فدایی خلق هفت سال مبارزه
کرد .بعد از انقالب جریانات فدایی هریک ویژگی هایی
داشتند که با سازمان چریک های فدایی متفاوت بود.
بررسی فعالیت مثبت و یا منفی چریکهای فدایی خلق
بررسی آن هفت سال است.
این مثال ها که ممکن است نتایج فعالیت برخی
از آنها را مثبت و برخی را منفی ارزیابی کنیم از یک
زاویه مشترکند .همه آنها تشکل هایی بودند که در
یک دوره بخشی از نیروها را متشکل کرده و در جهت
اهداف آن نیروها عملکرد داشته و موثر بوده اند.
این جمله را فراوان از مخالفان این یا آن تشکل می
شنویم که فالن جریان تشکیل شد آخرش چی حاال

بررسی تاریخی هر نهاد با تاثیر مثبت و یا منفی اش در تحوالت در دوره

ای که قدرتمند و تاثیرگذار بوده معنا می یابد .تضعیف یا زوال یک نهاد یکی از
عوامل است و نه نفی کننده نقش آن نهاد در دوران فعالیت خود .مثال کنفدراسیون

دانشجویان بیش از چهارده سال فعالیت قدرتمند داشت .منحل شدن این ارگان قبل

از اوج گیری جریان انقالب منفی است و نبود چنین تشکلی در سالهای  56و 57

قابل بررسی است ولی ارزیابی کارنامه کنفدراسیون بررسی نقش آن در این چهارده

سال است.

موضوعات نویی که در دستور قرار می گیرد یکسان
واکنش نشان نمی دهند و این می تواند نیروهایی را
به یکدیگر نزدیک و برخی دیگر را از هم دور سازد.
توقف یا تضعیف نهادهایی که از اتحاد نیروها شکل
گرفته و یا تشکل های موضوعی که با حضور گرایش
های متفاوت سازمان یافته مثبت نیست و طبیعتا
بررسی دالیل هریک از آنان ضروری است ولی هیچ
نسخه پیشاپیشی برای جلوگیری از این امر وجود
ندارد .بررسی تاریخی هر نهاد با تاثیر مثبت و یا منفی
اش در تحوالت در دوره ای که قدرتمند و تاثیرگذار
بوده معنا می یابد .تضعیف یا زوال یک نهاد یکی از
عوامل است و نه نفی کننده نقش آن نهاد در دوران
فعالیت خود .مثال کنفدراسیون دانشجویان بیش از
چهارده سال فعالیت قدرتمند داشت .منحل شدن این
ارگان قبل از اوج گیری جریان انقالب منفی است و
نبود چنین تشکلی در سالهای  ۵۶و  ۵۷قابل بررسی
است ولی ارزیابی کارنامه کنفدراسیون بررسی نقش
آن در این چهارده سال است.
شورای ملی مقاومت در سال  ۶۲تشکیل شد و تا
انقالب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین و تغییر مضمون

که ازش هیچ چی باقی نمانده .صرف نظر از انعکاس
تمایل و احساس منفی گوینده به تشکل مزبور این
نحوه بیان ،نشانه تفکری است که تحت عنوان اتحاد
پایدار ،اتحاد مابین جریان هایی را خواستار است
که در دوره های مختلف یا حتی تا دست یابی به
دمکراسی تداوم داشته باشند .تحقق چنین هدفی در
جامعه پرتحول ایران دشوار و کوشش برای تدوین
پالتفرم هایی همه جانبه تنها به انتشار بیانیه هایی
کلی و تکراری و در خیلی موارد تفوق جدال بر سر
فرمول بندی ها و یافتن جمالت توافقی بر بحث و
یافتن راههای مشترک برای پاسخگویی زنده به
مشکالت عملی منجر می شود.
مسلما هر تشکلی برای معرفی خود نیازمند معرفی
خود ،اهداف و راه هایی است که برای تحقق اهداف
بکار می گیرد .ولی این ضرورت الزاما با شیوه رایج
تالش برای تدوین پالتفرم های جامع پاسخ داده نمی
شود .شیوه ای که در بسیاری موارد انعکاسی از تمایل
یگانه کردن نیروهای شرکت کننده در اتحاد و تضمین
پایداری اتحاد از این راه است و کم نبوده مواردی که
همین تمایل شکست تالش ها را موجب شده است.
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ِ
دوران گذار
تدارک
تفاهم ملی برای
گفتوگو،
ِ
ِ
کاظم کردوانی

ِ
صورت سخن:
صورتِ سخن روشن است ،دست ِکم برای همهی
آنان که دل در گر ِو حکومت ندارند .در اینجا نیازی
ِ
وضعیت بحرانی و خطرناک
نمیبینم درخصوص
امروز جامعهی ایران سخنی بگوییم چون هم بهتکرار
گفتهایم و هم اینکه روشنتر از آن است که در
این نوشته حاجت به آن باشد .وضعیت حکومت و
ناکارآمدی آن و اینکه با حکومتی بیآینده روبهرو
اساسی ساختاری
اصالح
هستیم و را ِه هرگونه ترمیم و
ِ
ِ
آن تقریباً ناممکن شده است ،بهگمان این قلم نیز
روشن است .اما ،این بار نیز ،مانند همیشه ،با همان
همیشگی «چه باید کرد؟» روبهرو هستیم.
پرسش
ِ
پرسشی همیشگی که در سپهر سیاسی امروز ایران
ِ
موقعیت خطیر کشور و سرنوشت مردم ما شاید
و
پاسخ دیگری یا بهتعبیری دیگر پاسخی هرچند
بهشکل قدیم ،با رویکردی تازه میطلبد .در این نوشته
بهاختصار تمام میکوشم گامی برای یافتن این پاسخ
پیشنهاد کنم.
الف :وضعیت امروز حکومت را با وضعیت سال
یا سالهای پایانی حکومت شاه یکسان ندانیم
یکی از خطرهایی که اپوزیسیون ایران را تهدید
میکند و رگههای بسیار قویِ دا ِم این خطر را میتوان
در نگاهها و تحلیلهای بسیاری از سیاستورزان
اپوزیسیون ایران دید ،یکسازی وضعیت فعلی ایران
پایانی حکومت
با وضعیت ایران در سال یا سالهای
ِ
شاه است .و همین نوعی یکسانسازیِ دو وضعیت
باعث شده است که الگوهای پیشنهادی آنان نیز
چیزی درح ِد گرتهبرداری از رفتار مخالفان شاه در
آن زمان باشد .افزون برآنکه هیچگاه نمیتوان دو
موقعیت تاریخی را یکسان پنداشت و راهکاری مشابه
پیشنهاد کرد ،دستکم در چند موضو ِع مهم و تعیین
کننده تفاوتهای آشکاری میان این دو موقعیت وجود
دارد که نادیده گرفتن یا کوچک و فرعی شمردن آنها
خطای بزرگ راهبردی است که کمترین حاصل آن
بیاعتمادی مردم به این راهبردهاست و بیحاصل
ماندن کوششهای نیروهای اپوزیسیون .تفاوتهای
مهم این دو موقعیت را میتوان در چند عرصه نشان

داد:
 – ۱تفاوت صفبندیهای
نیروهای اجتماعی در جامعه
و نو ِع حرکتهای آنان؛
 – ۲تفاوت نیرویهای
سیاسی و اجتماعی حاضر در
پهنههای گوناگون جامعه؛
 – ۳تفاوت میان نیروهای
نظامی و انتظامی کشور .در
زمان شاه ارتش نه ارتشی
سیاسی بود و نه ایدئولوژیک و
فرماندهان ارتش حق دخالت
در سیاست و ابراز وجود
سیاسی نداشتند .حالآنکه
امروز ما با نیرویی نظامی بهنام «سپاه پاسداران انقالب
اسالمی» روبهرو هستیم که هم سیاسی است و هم
ایدئولوژیک .نیرویی نظامی عظیمی که بسیاری از
شریانهای اصلی اقتصاد و سیاست و قانونگذاری و
فرهنگ و … کشور را در دست دارد و برای همگان
تعیین تکلیف میکند و یکی از بازیگران اصلی
صحنهی سیاسی ،اجتماعی کشور است .زندان خود را
دارد و سازمان امنیت خود را .رئیسجمهور مملکت را
تهدید میکند ،فرودگاه میبندد ،در علن اعالم میکند
که « سپاه آتش به اختیار و بدون اجازه از کسی»
وارد صحنه میشود! (از سخنان فرمانده سپاه استان
گلستان در جریان سیل اخیر) و … و آب از آب تکان
نمیخورد! حال نیروی «بسیج» با همهی شعبهها و
بخشهای آن را نیز باید به این نیرو اضافه کرد.
 – ۴در زمان شاه نیروهای طرفدار حکومت
سلطنتی هیچ تشکل و نهاد منظم سیاسی نداشتند
و آنچه هم به امر خود شاه و بهکمک دولتهای
مختلف ساخته شده بود توانایی مستقل تشکیل پایگاه
اجتماعی نداشتند که آن هم با یک تصمیم ناگهانی
و به یک ضربت بهدست خود شاه خراب شد و از
بین رفته بود حالآنکه ،امروز نیروهای سیاسی طرفدار
حکومت ایران دارای تشکلهای گوناگون هستند و در
سطح جامعه و مرجعهای تصمیمگیری حضور دارند

و عمل میکنند .این واقعیت که خود این نیروهای
سیاسی حکومتی دچار تفرقه و بحرانهای گوناگونی
هستند و دیگر آن کارآیی پیشین خود را ندارند و در
ادارهی مملکت درمانده شدهاند و اکثریت بزرگ مردم
تقریباً به همهی آنها پشت کردهاند نباید به این معنا
تعبیر شود که دیگر هیچ پایگاه اجتماعی و توانایی
عمل ندارند.
 – ۵تفاوت میان خو ِد مفهوم اپوزیسیون امروز با آن
دوران .در دوران شاه اپوزیسیون با همهی رنگارنگی
آن معنای روشن و معینی داشت حالآنکه ،امروز خو ِد
ِ
تعریف اپوزیسیون مشکل شده است .نیروهایی که از
سرای حکومتی بیرون آمدهاند یا بیرون رانده شدهاند
(که بهخودیخود امر مثبتی است و کارد تیز حکومت
را کند کرده است و در مرحلههایی توانسته است به
بازشدن فضای سیاسی ،اجتماعی کشور کمک کند)
هنوز یا پایی در حکومت دارند یا گوشهی دلی در
گر ِو آن .در اینجا منظورم آن کسان و گرایشهایی
است که بهرغم وابستگیهای پنهان و آشکار خود با
حکومت (در سطحهای مختلف) میکوشند که در
ِ
قامت اپوزیسیون خود را بنمایند و خود را جانشین
آن سازند .یک نوع «موازیسازی» که حکومت در این
سالها در زمینههای گوناگون دارای تجربهی فراوانی
است.
فریب فضای مجازی و رسانهای را نخوریم
ب:
ِ

دوره جدید | فروردین و اردیبهشت  | 1398شماره 26

در اینجا نمیخواهم به جنبههای بیبدیل رسانههای

ارمغان بیاورد و مهمترین کار مردم هم ازقرار کفزدن

قوی
یکی از خطرهایی که اپوزیسیون ایران را تهدید میکند و رگههای بسیار ِ

دام این خطر را میتوان در نگاهها و تحلیلهای بسیاری از سیاستورزان اپوزیسیون
ِ

پایانی
ل یا سالهای
ایران دید ،یکسازی وضعیت فعلی ایران با وضعیت ایران در سا 
ِ
سازی دو وضعیت باعث شده است که
حکومت شاه است .و همین نوعی یکسان
ِ

الگوهای پیشنهادی آنان نیز چیزی درحدِ گرتهبرداری از رفتار مخالفان شاه در آن

زمان باشد.

صوتی و تصویری و بهوجود آمدن فضای مجازیای
که بیشترین امکانات را در اختیار نیروهای گوناگون
اجتماعی قرار داده است بپردازم .تنها همین یک
نکته که امروز تمام دستگاههای تبلیغاتی و رسانهای
حکومت با میلیاردها تومان بودجههای سرسامآور و
با نیروهای عظیم کارمند و کارشناس و … دربرابر
رسانهای فارسی زبان خارج کشور و فضای مجازیِ
داخل ایران شکست خورده است و در بزنگاههای مهم
واقعههای بزرگ اجتماعی کارایی نداشته است کافی
است تا بر جنبهی مهم و کارساز و مثبت آن تکیه
کنیم .اما ،این تنها یک سوی ماجراست .سوی دیگر
این موضوع تلهای است که این فضای مجازی میتواند
در راه دموکراسی و آزادی و فعاالن سیاسی پهن کند
و کرده است!
در اینجا تنها به دو نوع خاص این «تلهگذاری»
اشاره میکنم .در این سالها ما شاهد «رونمایی»
منجیان ریز و درشتی بودهایم که با هدفها و انگیزهها
و انگیزانندههای آشکار و پنهان هر روز با راهانداختن
یک «توفان» مجازی قدم در این عرصه میگذارند و
مردم را برای مدتی «سرگرم» میکنند و جماعتی
از جنس آنها یا توهمزده و بیخبر هم در موافقت و
مخالفت گرفتار این «توفان»ها میشوند .حاصل مادی
یا «معنوی» این «توفان»ها تنها نصیب آن «منجیان»
میشود و آنچه به مردم میرسد پس از یک دورهی
رسیدن رهایی ،سرخوردگی
«سرخوشی» خب ِر
ِ
ِ
بیشتر است و افزایش بیاعتمادی به اپوزیسیون .این
«توفان»های مجازی که با وعدههای پوچ و تکیه به
سیاستهای ترامپ یا … با هدفِ «کودن سازی»
مردم ،مردم را میفریبند و مژده میدهند که بهزودی
(حتی گاه با تعیین تاریخ!) رو ِز رسیدن «فرشته»
است ،درحقیقت دستیاران حکومت هستند که مردم
را به خانهنشینی و انتظار دعوت میکنند که گویا قرار
«ناجی» بزرگی برای مملکت به
است دستی از غیب
ِ

و هورا کشیدن است و هرکس هم برخالف بگوید مانع
اصلی براندازی است!
نوع خطر دیگری در این فضای مجازی اما ،دامی
است که اپوزیسیون جدیِ ایران میتواند اسیر آن
شود .و آن ،فریفتهی این فضای مجازی شدن است
و بازماندن از کار اساسی خود .آنچه در فضای مجازی
و رادیو و تلویزیونها شخصیتها و دستاندکاران
سیاسی بیان میکنند که بخش عمدهی آن افشاگری
حکومت ایران و رفتارها و سیاستهای آن است (که
هم بسیار بااهمیت است و هم ضروری) ،میتواند نوعی
ِ
اصل سیاستورزیِ آنان
رضایت خاطر فراهم و آن را به ِ
تبدیل کند .و خو ِد این افشاگریها و حالوهوایِ حاصل
ِ
واقعیت جامعهی و
کل
از آن باعث شود که از دیدن ِ
مهم پیشِرویِ اپوزیسیون بازمانند.
مشکالت ِ
پ :با جامعهی پیچیدهای سروکار داریم
برخالف زمان شاه که سیاست را از دسترس جامعه
ایران امروز جامعهی است سیاسی
خارج کرده بود،
ِ
و از جهاتی بسیار سیاستزده .و آنچه در این میان
باید تأکید کرد هوشیارشدن و هوشیاری مردم است.
اما ،بهگمان این قلم ازجمله کمبودهای روشنفکران
و اپوزیسیون ایران کمتوجهی و حتی بیتوجهی به
جنبههای روانشناسی اجتماعی جامعه است .برای
سیاستورزی و دیدن واقعیتهای جامعه باید به این
امر توجه کرد که امروز ما جامعهای بسیار پیچیده
سروکار داریم .چهل سال ( ۴۰سال)! زندگی کردن زیر
چیرگی حکومت و حکومتگرانی خشن و سرکوبگر
و فریبکار و غارتگر پیامدهای خاص خود را داشته
است.
ت :انفجار جمعیتی و پیامدهای آن
نیروهای سیاسی و روشنفکران اجتماعی ایران
بهرغم آگاهی از رشد عظیم جمعیت در دوران
پس از انقالب و بهرغم آنکه اینحاوآنجا از آن سخن
میگویند ،بُعدها و پیامدهای چندجانبهی آن را نه

کل جمعیت ایران (مرد و زن) به نفر

سال سرشماری عمومی
ِ

۳۳،۷۰۸،۷۴۴

۱۳۵۵

۴۹،۴۴۵،۰۱۰

۱۳۶۵

۶۰،۰۵۵،۴۸۸

۱۳۷۵

۷۰،۴۹۵،۷۸۲

۱۳۸۵

۷۹،۹۲۶،۲۷۰

۱۳۹۵

براساس
کل جمعیت ایران در  ۹فروردین ۱۳۹۸
۸۲،۲۷۴،۸۴۰
ِ
ِ
اعال ِم مرک ِز آمار ایران
سال  ۱۳۵۵تا ۱۳۹۵
جدول جمعیت ایران
براساس  ۵سرشماری ِ عمومی از ِ
ِ
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بررسی میکنند و نه در راهبردها و عمل اجتماعی و
سیاسی خود دخالت میدهند .آنچه در پی میآید یک
تحلیل مختصر آماری در حد مقالهای عمومی است و
خاص مقالههای نظریِ در عرصهی
نه کار دقیق آماریِ
ِ
تفسی ِر آمار.
در آستانهی انقالب جمعیت ایران حدود ۳۵
میلیون نفر بوده است و امروز از مر ِز  ۸۲میلیون نفر
گذشته است .نگاهی به جدول زیر بیاندازید:
این عددها و رقمهای بهظاهر خشک در عالم
ریاضیات در عرصهی اجتماع معناهایی خیلی زنده
با پیامدهایی بسیار گسترده اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،جغرافیایی دارند .زمانی که بر روی یک
ِ
جمعیت  ۳۵میلیونی (سال انقالب) دربازهی زمانی
 ۴۰ساله  ۴۷میلیون نفر به جمعیت کشوری اضافه
میشود که در آن کشور نهتنها آمادگی الزم (در همهی
عرصهها) برای برنامهریزی و ادارهی آن وجود ندارد
بلکه مسئوالن کشور نه به اهمیت آن واقف هستند
و نه به مسئولیت خود ،و همهی هموغم آقایان زیاد
کردن «لشگر اسالم» است ،نتیجههای فاجعهباری در
پی دارد؛ چناچه امروز شاهد آن هستیم .تراکم بیش
از حد در شهرها ،رشد فقر و بیکاری ،رشد آسیبهای
اجتماعی و … ازجمله پیامدهای چنین وضعیتی
است .در کشور ما امروز رقمی حدود  ۲۰میلیون
نفر حاشیهنشین شهرهای بزرگ هستند .نزدیک به
 ۳۰میلیون نفر زی ِر خطِفقر زندگی میکنند .امروز،
برخالف گذشته ،با قدری تسامح میتوان گفت که
ِ
تعریف «نسل» که عموماً  ۲۰تا  ۲۵سال تعریف
حتی
نسل
میشده است به  ۱۰سال رسیده است .و هر
ِ
نسل ۱۰
 ۱۰ساله تقریباً در «دنیا»یی متفاوت با
ِ
سالهی پیشین و پسین خود و با معیارهای فرهنگی و
الگوهای ارزشی خاص خود زندگی میکنند.
حال نگاهی بیاندازید به جدول زیر:
همانطور که در این جدول دیده میشود
بزرگترین گروه سنی جمعیت ایران ۳۰ ،تا  ۳۹سال
است و در ردهی بعدی گروه سنی  ۲۰تا  ۲۹سال قرار
میگیرد .و این دو گرو ِه سنی ( ۲۰تا  ۳۹سال) در
مجموع بیش از  ۳۰میلیون نفر ( ۳۰،۲۳۲،۲۲۰نفر)
هستند یعنی  ۳۷،۸۲درصد کل جمعیت ایران.
کسانی که در زمان انقالب  ۱۵سال داشتهاند و امروز
در سن  ۵۵سال به باال هستند (درنتیجه میشود گفت
که همهی آنها دستِکم خاطرهای از انقالب دارند)
 ۱۳،۴۶درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند که
بخشی از آنان بازنشستهاند و بخشی نزدیک به آن.
و کسانی که در زمان انقالب  ۲۰سال داشتهاند و
امروز در سن  ۶۰سال به باال هستند (که میتوان
گفت که انقالب را کام ً
ال بهیاد دارند و بهظنقوی در
آن شرکت کردهاند)  ۹،۲۷جمعیت ایران هستند که
بخش اعظم آنان بازنشستهاند و بخش کوچکی بسیار
براساس همین آمارها
نزدیک به آن .و مهمتر از همه
ِ
مشخص میشود که کسانی که امروز سنشان زیر
 ۵۵سال است (یعنی در زمان انقالب کمتر از ۱۵
سال داشتهاند یا اص ً
ال بهدنیا نیامده بودند) بیش از
 ۸۶درصد جامعهی ایران را تشکیل میدهند! اینکه در
ِ
حکومت جمهوری حکومت اسالمی این
این  ۴۰سال
 ۸۶درص ِد جامعه چگونه بزرگ شدهاند ،چه آموزشی
دیدهاند با چه معیارهای ارزشی شکل گرفتهاند و چه
خواستهای مشخص و چه هدفی را در زندگی دنبال
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میکنند ،موضوع بسیار مهمی است که بدون بررسی
همهجانبهی آن سخن گفتن از برنامهریزی اپوزیسیون
و راهکارهای آن گزافهای بیش نیست .در کدام برنامه
ِ
حرکت نیروهای سیاسی این آرایش سنی جمعیتی
و
ایران و پیامدهای که بهاشاره از آن سخن گفتیم،
درنظر گرفته شده است و در راهبردهای گفتاری و
عملی آنان منعکس شده است؟
ِ
ث :وضعیت اپوزیسیون ایران
آنچه در اینجا میاید نه برای ناامید شدن است
خوشبینی ضروریِ ما برای
و نه از دست دادن
ِ
پیروزی بر استبداد بلکه دیدن و شناخت واقعیتها
و سنجیده عمل کردن است و کوشش برای برطرف
بررسی وضعیت اپوزیسیون در همهی
کردن ضعفها.
ِ
بُعدهای آن و برشمردن جنبههای مثبت و منفی آن،
خارج از حوصلهی این نوشته است .تنها بهاشاره به
آن میپردازیم .گمان نمیکنم کسی امروز به وضعیت
بحرانی نیروهای اپوزیسیون ایران آگاه نباشد .و همه
ِ
میدانیم که یک بخش از این وضعیت به سرکوب
بیرحمانهی حکومت برمیگردد که از نخستین
روزهای پس از انقالب بنای خود را بر قلعوقمع
مخالفان گذاشت و در همهی این سالها با شدیدترین
اقدامهای سرکوبگرانه از شکلگیری هر نوع تشکل
سیاسی جلوگیری کرده است.
بخش دیگر این وضعیت اما ،به خود نیروهای
اپوزیسیون و ناتوانیشان در بازسازی خود و بهروزکردن
نوع نگاه و تشکیالتشان برمیگردد .بهیکمعنا،
بهتکرار میگویم بهیکمعنا ،در مقام استعاره میتوان
گفت که نوع سازماندهی و فعالیتهای نیروهای
سیاسی در مرحلهی «مانوفاکتور» است و نه صنعتی.
در تمام این سالها در خارج کشور (که از سرکوب
حکومتی و بگیروببندهای آن در امان است) درمیان
هزاران نشست و همایش و … برگذارشده حتی یک،
بهتکرار میگویم حتی یک ،نشست و همایش برگذار
نشده است که موضوع آن «آسیبشناسی اپوزیسیون
ایران» باشد و در آن فعاالن سیاسی درکنار متخصصان
«توقع» این و آن
و بدون هیچ مالحظهی تشکیالتی و
ِ
و بهدور از معیارهای تشکیالتی و آزادنه به این امر
پرداخته باشند.
امروز اپوزیسیون ایران امکان «سیاستورزی»
واقعی خود) در جامعهی ایران را ندارد و در
(بهمعنای
ِ
این عرصه بسیار ناتوان است.
امروز اپوزیسیون ایران ،درمجموع ،بیشتر در

جامع
پیلهخود پیچیده شده است و نگاه کالن و
ِ
کشورداری ندارد.
امروز تقریباً هیچ نیروی سیاسی اپوزیسیون سراغ
نداریم که با تشکیل اتاقهای فکر از متخصصان

این فروپاشی اجتماعی را خیلی به وضوح میشد
دید و فکر میکنم همین امروز هم برایندهای مهم
این فروپاشی اجتماعی ظاهر شده است .فروپاشی
ِ
واقعیت
اجتماعی شروع شده است و حتی بیش از

جمعیت (مرد و زن) به نفر

گروه سنی

۱۴،۵۹۳،۷۱۲

سنی  ۲۰تا  ۲۹سال
گروه
ِ

۱۵،۶۳۸،۵۰۸

سنی  ۳۰تا  ۳۹سال
گروه
ِ

۱۰،۷۶۴،۶۸۴

سنی  ۵۵سال به باال
گروه
ِ

۷،۴۱۴،۰۹۱

سنی  ۶۰سال به باال
گروه
ِ

عمومی سال ۱۳۹۵
سنی ایران
جمعیتی برخی گروههای
شاخصههای
براساس سرشماریِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رشتههای مختلف (اقتصاد ،فرهنگ ،جامعهشناسی،
سیاست ،امور بینالملل ،زنان ،کار و کارگری،
کشاورزی ،دانشگاه و آموزش و پرورش ،روانشناسی
اجتماعی و …) جامعهی ایران و حرکتهای آن را
رصد کرده و براساس این دادهها سیاستگذاری کرده
باشد.
پراکندگی آزاردهندهای
امروز اپوزیسیون ایران در
ِ
بهسر میبرد و برخوردهای تخریبی و حذفی به یک
رایج سپه ِر سیاسی ایران تبدیل شده است.
روش ِ

خود در ذهن جامعه وجود دارد و جامعه خیلی بیش
از آن واقعیتی که وجود دارد به این فروپاشی معتقد
شده است.
چ :دو خط ِر در کمین
معین بحث این نوشته ازمیان
در ارتباط با موضو ِع
ِ
همهی خطرهایی که جامعه و کشور ما را تهدید
میکند ،باید دو خطر خاص را گوشزد کرد .یکی
وضعیت اسفنجی شدن جامعه و تندادن مردم به
وضعیت موجود و دیگری شورشهای کور است .در

باید دو خطر خاص را گوشزد کرد .یکی وضعیت اسفنجی شدن جامعه

و تندادن مردم به وضعیت موجود و دیگری شورشهای کور است .در نبود یک

اپوزیسیون نیرومند و مور ِد قبول مردم و در نبود گفتوگو و رابطهی سامانیافته میان

نیروهای اپوزیسیون ایران هر یک از این وضعیتها میتواند نتیجههای فاجعهباری

بهدنبال داشته باشد.

ِ
وضعیت حکومت
ج:
در اینجا نمیخواهم تصویری جامع و بندبهبند از
وضعیت حکومت بهدست دهم اما ،در ارتباطِ معین
با موضوع این بحث تنها به یک موضو ِع اساسی اشاره
میکنم .این قلم بر این گمان است که مدتهاست
فروپاشی اجتماعی در ایران شروع شده است .البته
برای پدیدههای اجتماعی نمیتوان تاریخ معین
کرد اما ،به باور من از دوران دولت احمدینژاد

ِ
بزرگ ملی میان نیروهای دموکرات
امروز تنها راه ،رسیدن به یک تفاهم

و ملی ایران است بر روی اساسیترین پایههایی که ایران فردا باید بر آن استوار

باشد یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران ،جدایی دین از حکومت (و دولت) ،حکومتی
استوار بر اصول شناختهشدهی دموکراسی و آزادی و اعالمیهی حقوق بشر .تنها

راهی هم که برای رسیدن به این تفاهم میتوان تصور کرد بیرون آمدن از پیلهی خود

و اندیشیدن به ایران و مردم ایران است و امروز و آیندهی کشورمان؛ و سامان دادن
ِ
بزرگ همدالنه میان همهی نیروهای ملی و دموکراتیک برای ارزیابی
وگوی
یک گفت
ِ

سنجیده و علمی از وضعیت کشور و یافتن راهکارهای معین و قدمبهقدم همکاری

ِ
دوران گذار از
بزرگ ملی برای تدارک
و همیاری است با هدف رسیدن به یک تفاهم
ِ
ِ
دموکراتیک فردا.
ایران آزاد و
وضعیت بسیار ناهنجار کنونی و ریختن پایههای
ِ

نبود یک اپوزیسیون نیرومند و مور ِد قبول مردم و در
نبود گفتوگو و رابطهی سامانیافته میان نیروهای
اپوزیسیون ایران هر یک از این وضعیتها میتواند
نتیجههای فاجعهباری بهدنبال داشته باشد.
ح :چه میتوان کرد؟
امروز هیچیک از نیروهای اپوزیسیون (با وضعیتی
که به آن اشاره کردیم) بهتنهایی توان ادارهی امر
برونرفت از موقعیت کنونی و رسیدن به حکومتی
کارآمد و دموکراتیک و ملی را ندارد .تنها راه ،رسیدن
ِ
بزرگ ملی میان نیروهای دموکرات و
به یک تفاهم
ملی ایران است بر روی اساسیترین پایههایی که
ایران فردا باید بر آن استوار باشد یعنی حفظ تمامیت
ارضی ایران ،جدایی دین از حکومت (و دولت)،
حکومتی استوار بر اصول شناختهشدهی دموکراسی
و آزادی و اعالمیهی حقوق بشر .تنها راهی هم که
برای رسیدن به این تفاهم میتوان تصور کرد بیرون
آمدن از پیلهی خود و اندیشیدن به ایران و مردم
ایران است و امروز و آیندهی کشورمان؛ و سامان
ِ
بزرگ همدالنه میان همهی
دادن یک گفتوگویِ
نیروهای ملی و دموکراتیک برای ارزیابی سنجیده و
علمی از وضعیت کشور (در حوزههای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بینالمللی) و یافتن
راهکارهای معین و قدمبهقدم همکاری و همیاری
ِ
بزرگ ملی برای
است با هدف رسیدن به یک تفاهم
دوران گذار از وضعیت بسیار ناهنجار کنونی و
تدارک
ِ
ِ
دموکراتیک فردا.
ایران آزاد و
ریختن پایههای
ِ
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کنگره ملی برای استقرار دمکراسی!
بهزاد کریمی

نکته ای پیشاپیش
ایران در آستانه تغییر کالن قرار دارد و این “پرونده”
از نشریه  /سایت “میهن” ،بیش از هر شماره دیگرش
و به درستی نیز ،خواسته است که اندیشه سیاسی در
ایران بر زمین سیاست روز بنشیند .من هم سخن در
این زمینه را با برخورد مشخص به پرسش های معین
مطروحه آغاز کرده و آن را با تاکید بر راهکارها به
پایان می برم .با این همه ،اینجا نیز مقدم بر واکاوی
در سیاست ،ناگزیر از اشاره به یک معضل “فرهنگی”
هستیم که هنوز هم به درجاتی دامنگیر اپوزیسیون
جمهوری اسالمی است .گرچه ،خود این مشکل نیز
باز از سیاست می آید ،با سیاست پیوند می یابد و در
سیاست چاره می پذیرد.
بیم از اتحاد!
کم نمی شنویم که ایرانیان در رابطه با کار جمعی
مشکل فرهنگی دارند یا اهل اتحاد نیستند! نمودها
در جهت تایید و تصدیق این گزاره اندک نیستند که
از بارزترین های آنها یکی شان همین وضعیت تفرقه
جانکاه در اپوزیسیون جمهوری اسالمی .اما همین تلخ
وش را تعبیر کردن تا حد روانشناسی پایدار ملی ،خود
نوعی از ذات پنداری است و نه تنها خطا که رویکردی
خطرناک است؛ چون توجیه پراکندگی موجود در پی
دارد و به سود بقاء و تداوم این وضع تمام می شود .از
یاد نباید داشت که مردم ایران همانی اند که در انقالب
 ۵۷یکی از فشرده ترین صفوف اتحادهای سیاسی علیه
دیکتاتوری را به نمایش گذاشتند؛ و ملتی که ،در دفع
تجاوز رژیم صدام ،روح همبستگی ملی از خویش به
تماشا نهاد .در جنبش سبز شعار “نترسید نترسید ،ما
همه با هم هستیم” سر داد و نیز طی چندین برآمد
معاصر دیگر با هم بودگی چشمگیر ملی از خویش به
تصویر کشیده است.
هم محکوم شناختن مردم ایران به پراکندگی و هم
گرفتار طلسم تفرقه پنداشتن اپوزیسیون جمهوری
اسالمی ،احکامی نادرست و زیانبارند .بدبینی ها و
وسواس ها در زمینه اتحاد هر چند و هر اندازه هم که
شوربختانه واقعیت هایی باشند محرز ،هیچ ذاتی اما
در بین نیست .فقط انکار نتوان و نباید کرد که در این

چند دهه میان اپوزیسیون،
نیروی گریز از همدیگر عمل
کرده و حتی بر اثر استمرار،
شکل نوعی از بیماری و عادت
بدخیم به خود گرفته و بدل
به ضد فرهنگ اتحاد در سپهر
سیاسی کشور شده است .این
اص ً
ال تصادفی نبوده و نیست
که عمده تمایل در بیشترینه
اپوزیسیون طی این چند
دهه ،بیشتر و پیشتر اصرار به
تشخیص اختالفات فیمابین
بوده است! یعنی ،اول تعیین
و ترسیم خطوط افتراق و فقط
بعدش – تازه آنهم شاید -برشماری اشتراکات و تکیه بر
مشترکات! کابوس هراس از خورده شدن “من” توسط
“من” آن دیگری ،مانعی جدی در شکل گیری و تقویت
“ما” شده است و دردمندانه باید گفت که ضرورت هم
افزایی نیرو در برابر جمهوری اسالمی ،هنوز تا اندازه
ای تحت الشعاع نگهبانی از هویت خودی.
منشاء این بیم؟
گریز از هم اما ،عارضه است و نه علت؛ و بی
اعتمادی ها ،معموالً پیامد ناگزیر شکست ها .ریشه
این بدگمانی های دل آزار و در عمل فلج کننده درون
صفوف اپوزیسیون جمهوری اسالمی را در چند و چون
خود انقالب بهمن می توان جست .آن طوفان دریایی
سال  ،۵۷با هر دو بال اسالمگرایی و سکوالرش به پرواز
درآمد ولی در پایانه خود با لنگر انداختن اولی ها بر
ساحل عافیت و غرق شدن دومی ها بود که در شوم
فرجامی به گل نشست! انقالب ،مد دریایی بلند پرواز
خود را با اتحاد ملی شگرف آغاز کرد اما در جزر تفرقه
ای بس خونین رو به واپس رفتن نهاد.
پیروزمندانش در توهم فتح الفتوح بر طبل
خود “همگی” زدند و بر همگان تاختند و شکست
خوردگانش در گزیدگی و آسیب خوردگی ،در ورطه
تردید نسبت به هر دیگری افتاده و دچار بدگمانی
حتی به کنار دستی های خود شدند! همان قانونمندی

بیشترینه انقالبات فراگیر که چنین خلق و خوهایی
در آنها ،معموالً باقی می مانند تا زمانه عزم همگانی
برای جایگزینی تازه فرا برسد! اما آیا ما هم می باید تا
آن زمان صبر پیشه کنیم؟ یا که نیازی به آن نیست
هر آینه اگر از تجارب آگاهانه درس بر گیریم؟ مگر ما
خود ،عاملی از عوامل تغییر نیستیم؟ پس ،می توان و
باید هم!
شکست سکوالرها در انقالب بهمن ایران ،از اعتماد
به نفس برای ورود به اتحادها کاست و شوربختانه به
این نیز ختم نیافت .در پی شوک اولیه دهه شصتی،
بر آن حس اولیه باخت میان نیروهای سکوالر ،حس
سرخوردگی های فاز به فاز در طیفی از جریانات
اسالمی بعدا ً رانده شده از حکومت نیز افزوده شد ،و
سوء ظن متقابل میان سکوالرها و اپوزیسیون تازه نیز
باری مضاعف بر ضعف اعتمادها گردید .تبعات ضربه
“همه با من”  ۱۳۵۷فقط به حذف فیزیکی مخالفان و
منتقدان منویات خمینی از صحنه محدود نماند ،بلکه
این خنجر چنان اعماق جان اپوزیسیون را شخم زد و
جریحه دار کرد که بارها خود را در شکل سکتاریسم،
منزه طلبی و ترس از دامن آلودگی های پسارفتاری
بعد انقالب به رخ کشید .این بد هنجاری ها هنوز هم
که هنوز است دست بردار نیستند .آری ،تاخیر در
“همه با هم” شدن ملی نیازین در برابر استبداد دینی
را باید از قربانیان سحر ماندگار بختک “همه با من”
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چهل سال پیش دانست که باز سایه اش بر سر سیاست
در ایران تا اندازه ای سنگینی دارد.
با اینهمه ،جای خرسندی است که هر چه جلوتر می
رویم اپوزیسیون از فضای بی اعتمادی و بویژه خصومت
ورزی ها فاصله بیشتری می گیرد .پس ،جا دارد که
سمت عمومی حرکت اپوزیسیون را در بیرون آمدن آن
از طلسم تکروی ها دانست ،گرچه جان سختی هایش
در این زمینه را نه که دستکم گرفتنی .بهر حال به کار
بیشتری نیازمندیم.
نه  ۴که  ۵پرسش!
حال اگر بخواهم وارد سیاست کاربردی شوم باید
بگویم که در سئواالت “میهن” ،نه  ۴سئوال بلکه ۵
پرسش مطرح است :در واقع ،پرسش مقدم با احتساب
پیشگفتاری که بر باالی آنها آمده است! زیرا رای نهفته
در مقدمه – و دایر بر ثانوی فرض شدن نوع تحلیل از
وضعیت در امر اتحادها و ائتالف ها – حتی از روی سهو
هم که باشد چالش برانگیز تر از هر چیز دیگری است!
این مضمون را ،پرسشی مستقل و شماره یک باید
تلقی کرد و در واقع ،محوری ترین نکته در “پرونده”
این شماره از میهن و مادر آن چهار مطروحه دیگر .از
نظر من“ ،مسئله همگرایی و ائتالف نیروهای سیاسی”
اص ً
ال نمی تواند مستقل از “هر ارزیابی و تحلیل در باره
شرایط کنونی جامعه و حکومت ایران” باشد و نیست
هم .نوع همگرایی و ائتالف ،دقیقاً ناشی از نحوه تبیین
خصوصیت ها و ظرفیت های قدرت مستقر است و
رفتار موتلفین نیز ،منتج از فهمی که از شرایط کنونی
جامعه دارند و نوع نسبتی که با قدرت برقرار می کنند.
هم هدف و هم راه!
با تمرکز بر نکته مندرج در مقدمه ،به نخستین این
 ۵پرسش می پردازم.
 )۱این در هر ائتالف و اتحاد سیاسی ،یک امر
کلیدی و تعیین کننده است که چنین تجمعی
مشخصاً علیه چه چیزی شکل می گیرد ،به کدامین
رویکرد و تدبیر مجهز می شود و جایگزین مد نظر
آن چیست؟ هر گره خوردگی جدی و مسئوالنه ،می
باید که هر سه اینها را همزمان پوشش دهد .ائتالف
و اتحاد کلی نداریم .زیرا تجمعات کلی اگر هم شکل
بگیرند یا نمی پایند و یا ره به جایی نمی برند .در این
نوع اتحادها معموالً تناقضات مستمر فلج کننده مدام
سر بر می آورند که بازتاب تفاوت نگاه ها و برداشت ها
از وضع مشخص میان موتلفین آنهاست .این تناقضات،
حرکت را ناگزیر به ترمز کشانده و تجمع را محکوم به
وا رفتن می کنند و با بازتولید ناخواسته کشاکش های
درونی ،آنها را با تفرق روبرو می سازند .ائتالف و اتحاد
سیاسی ،رویکردی است مشخص و متکی بر ارزیابی
معین و مشترک از موضوع چالش و موقعیت آن .تجربه
نشان می دهد که اتحادهای کدر اگر هم سرهمبندی
شوند به بار نمی نشینند؛ زیرا سیاست ،میدان چالش
است و اتحاد سیاسی برای موثر افتادن ،نیازمند چهره
ای شفاف و نافذ.
موضوع مرکزی اتحادها و ائتالف ها را کماکان و در
اساس می باید که در نوع ارزیابی از نظام جمهوری
اسالمی جست و نتیجتاً هم در نوع راهبرد مواجهه با
آن .یعنی ،صف آرایی ها مقدمتاً بر سر این ارزیابی پی
گرفته شدنی است که آیا نظام می تواند با انبساط در
خود به اصطالح دمکراتیزاه شود یا نه؟ آیا می توان آن
را در راستای دمکراسی و سکوالریسم اصالح کرد و یا
که چاره ای جز تغییر و تعویض آن نیست؟ گفتن اینکه
بین اصالح قدرت یا تغییر قدرت مرزی وجود ندارد و
لذا نباید خود را درگیر مجهوالت کرد ،چیزی نیست

مگر گریز از برخورد مشخص با قدرت سیاسی مستقر.
قدرت ،مسئله مرکزی در سیاست است و نمی توان در
آن واحد هم آن را اصالح کرد و هم از میان برداشت و
بر پایه این دوگانه ،به اتحاد گسترده نیز دست یافت.
منظور البته این نیست که مث ً
ال تحول طلبان خواستار
برکناری جمهوری اسالمی نمی توانند و نباید با طیف
اصالح طلبان هیچ همسویی داشته باشند و یا اینکه
بین اینها مشترکاتی وجود ندارد ،منظور متعلق بودن
آنهاست به دو رویکرد جبهه ای متفاوت.
مدیریت گذار ،امری است جمعی :کنگره ملی!
 )۲شاید این درست نباشد اگر خواسته شود که
کل مسئله “تغییر” در ایران به نبود مدیریت تغییر
فروبکاهد ،اما در این نیز نباید شک داشت که هم
شکاف بین جامعه با اپوزیسیون و هم تفرق در خود
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در مسیر گذار برای رسیدن به دمکراسی و داشتن
رهبری جمعی است .ظرف مناسب برای اعمال چنین
رهبری مشترک و جمعی ،تاسیس “کنگره ملی” است
که در آن برابر حقوقی دمکراتیک مولفه های متشکله
و شخصیت ها تامین شده باشد .ظرفی برای تجمیعی
دمکراتیک و نهادی برای گفتگو و تدبیر میان هم هدف
هایی که مستعد رسیدن به اشتراک و توافق بر سر
مسیری دمکراتیک اند .هدف دمکراتیک ،محتاج راه و
روش و همکاری دمکراتیک است.
اتحاد ملی بر پایه دمکراسی
 )۳شکل گرفتن ثقل اولیه ائتالف بزرگ می تواند
هم در داخل صورت گیرد و هم خارج .در اولی البته
بیشتر محتمل است ولی در دومی هم بکلی منتفی
نیست .هیچکدام اینها را نباید از قلم انداخت و آنها

موضوع مرکزی اتحادها و ائتالف ها را می باید که در نوع ارزیابی از نظام ج.ا
جست و نتیجت ًا هم در نوع راهبرد مواجهه با آن .یعنی ،صف آرایی ها مقدمت ًا بر سر

این ارزیابی پی گرفته شدنی است که آیا نظام می تواند با انبساط در خود به اصطالح
دمکراتیزاه شود یا نه؟ آیا می توان آن را در راستای دمکراسی و سکوالریسم اصالح
کرد و یا که چاره ای جز تغییر و تعویض آن نیست؟ نمی توان در آن واحد هم آن را

اصالح کرد و هم از میان برداشت و بر پایه این دوگانه ،به اتحاد گسترده نیز دست
یافت .منظور البته این نیست که مث ً
ال تحول طلبان خواستار برکناری ج.ا نمی
توانند و نباید با طیف اصالح طلبان هیچ همسویی داشته باشند و یا اینکه بین اینها

مشترکاتی وجود ندارد ،منظور متعلق بودن آنهاست به دو رویکرد جبهه ای متفاوت.
صفوف آن ،نقش منفی بسیار مهم و موثری در تعویق
احتمال “تغییر” دارند .اصوالً این خود حس نیاز به
“تغییر” است که موضوع شکل دهی به یک اپوزیسیون
نافذ را به پرسش روز و چالش اصلی سیاست در ایران
بدل کرده است .پس ،درک این نکته اهمیت دارد که
در شرایط کنونی تشنگی جامعه برای “تغییر” ،شکاف
میان اپوزیسیون با جامعه آنگاه سریعآ پر شدنی است
که اپوزیسیون بتواند با متحد شدنش خود را از پایگاه
اجتماعی موثر بهره مند سازد و چهره نیرومندی از
خود به نمایش نهد .اپوزیسیون اگر میان خود بهم
اعتماد کند ،مردم هم به اتحاد آنها دل خواهند بست
و پشتش را خواهند گرفت .مردم در پی نیرو هستند و
توانمندی سیاسی .مردم دنبال جریان ضعیف و منزوی
نمی روند!
رهبری فرد محور در اپوزیسیون جمهوری اسالمی
را فراموش باید کرد که هم غیردمکراتیک و زیانبار
است و هم فاقد زمینه .جامعه ایران طی این چهار دهه
خوشبختانه بیش از آنی جلو رفته و پیشرفت کرده
است که بار دیگر زیر علم و کتل این یا آن شخصیت
فرهیخته (کاریسما) گرد آید .بلوغ حس و روحیه
شهروندی در ایران را نباید دستکم گرفت و اص ً
ال هم
نباید تجربه ایران معاصر در آن “همه با من”  ۵۷را از
یاد برد.
گذار درونزا ،نیازمند شکل گیری مدیریت گذار
است و موضوع هدایت و چگونگی مسیر گذر ،در زمره
بغرنج های سیاست در ایران .گذر ایران به دمکراسی،
التزام به رعایت دمکراتیسم در روند گذار را به عنوان
موضوع محوری پیش می کشد .هم از این رو،
اپوزیسیون دمکرات خواهان گذر از جمهوری اسالمی
به دمکراتیسم ،نیازمند رعایت باالترین دمکراتیسم

را می باید که مکمل یکدیگر دید .در درونمرز ،عامل
تعیین کننده مردم و پایگاه اجتماعی بالواسطه در
میان هست و در برونمرز ،انباشتی ارزشمند از تجارب
سیاسی متحزب و غیر متحزب و میدان مانور بین
المللی.
نکته مهم در این پرسش هم اما همانی است که
پرسیده شده است“ :ائتالف و اتحاد بر اساس چه مبانی
و بین چه کسانی باید صورت گیرد؟” درست آنست که
مکث بر همین پرسش گره گشا گذاشته شود.
پاسخ به این ،تابعی است از اینکه کدامین اتحاد مد
نظر است؟ زیرا انواع اتحادها و ائتالف های ممکن را
می توان شکل داد که طبعاً بجای خود مفید و ضرور
هم هستند .اتحادهای خرد و متوسط می توانند بر
سر موارد متعددی سر برآورند و مسلماً هر چه جامعه
سیاسی سازمان یافته تر باشد و گروههای اجتماعی
پالتفورمیزه تر وارد صحنه شوند ،بهمان میزان هم از
خطر پوپولیسم کاسته خواهد شد و ظرفیت انتخاب
دمکراتیک و آگاهانه مردمان افزایش خواهد یافت.
اما آنجا که سخن از اتحاد فراگیر و در واقع اتحاد
سیاسی در سطح ملی می رود باید به این سئوال پاسخ
داد که خط تقسیم اصلی جامعه از چه موضوعی و از
کدام گرهگاه می گذرد؟ به باور من در ایران کنونی
خط تقسیم اصلی همانا میان دمکراسی است و ضد
دمکراسی .گرچه این واقعیت دارد که نه هر علیه
جمهوری اسالمی لزوماً دمکرات است و نه هر آنی
که در خدمت حکومت بوده و یا هنوز هست محکوم
جاودانه برای مستبد ماندن ،اما در یک صف آرایی
کالن ،این جمهوری اسالمی است چونان نماد استبداد
و این جامعه خواهان دمکراسی با همه رنگارنگی اش
در برابر آن .اتحاد ملی و فراگیر بر سر تامین و تضمین
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دمکراسی در ایران و همچون جایگزین جمهوری
اسالمی ،دارای خصلت ملی است.
اتحاد ،هم شفاف و هم منعطف!

اتحاد را از شفافیت بیندازد! حال آنکه بهیچوجه چنین
نیست و هیچ کدام اینها هم نیست .شفافیت ،متوجه
دو چیز است :هدف و وسیله؛ و انعطاف ،معطوف به

شکل گرفتن ثقل اولیه ائتالف بزرگ می تواند هم در داخل صورت گیرد و

هم خارج .در اولی البته بیشتر محتمل است ولی در دومی هم بکلی منتفی نیست.

آنها را می باید مکمل یکدیگر دید .در درونمرز ،عامل تعیین کننده مردم و پایگاه
اجتماعی بالواسطه در میان هست و در برونمرز ،انباشتی ارزشمند از تجارب سیاسی

متحزب و غیر متحزب و میدان مانور بین المللی .اتحاد را هم بر سر ممکن ها باید

صورت داد و از تالش بیهوده برای اتحاد بر سر آنچیزهایی که زمینه شان یا فراهم
نیست یا درجه اشتراک بر سرشان ناپخته و فع ً
ال سطح پائین است اجتناب جست.

تحمیل اتحاد سطح باال بدون فراهم آمدن شرایط آن ،اصوالً ضد اتحاد است و منجر
به تفرقه .تجارب در این باره کم نیستند.

 )۴در سطور باال جسته و گریخته به موانع ائتالف
تاکنونی و دالیل اصلی ناکامی ها در این زمینه اشاراتی
کردم ولی اینجا می خواهم بر آنچه که به لحاظ روشی
اهمیت کلیدی دارد تاکید دوباره داشته باشم .آنهم
اینکه اتحاد را بر سر ممکن ها باید صورت داد و از
تالش بیهوده برای اتحاد بر سر آنچیزهایی که زمینه
شان یا فراهم نیست یا درجه اشتراک بر سرشان
ناپخته و فع ً
ال سطح پائین است اجتناب جست .زمینه
اتحادهای از نوع محوری ،غالب اوقات حین اتحاد بر
سر موارد معین است که فراهم می آید و در این زمینه
به ویژه باید از عامل زمان و استمرار پراتیک مشترک
یاری گرفته شود .اتحاد و ائتالف می تواند در سطوح
متفاوت انجام پذیرد که درستش هم همین است؛
تحمیل اتحاد سطح باال بدون فراهم آمدن شرایط آن،
اصوالً ضد اتحاد است و منجر به تفرقه .تجارب در این
باره کم نیستند.
در سپهر سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی،
شوربختانه هنوز اتحاد فراگیری شکل نگرفته است.
اتحادها و ائتالف های سیاسی در اپوزیسیون طی چهار
دهه گذشته ،عموماً یا سوار بر ارزیابی خطا از توان
طرف مقابل و تحلیل وضعیت و امکانات خود شده و یا
در آنها ،متحد شوندگان خواسته اند که با تفاوت های
جدی در ارزیابی از اوضاع ،صرفاً بر سر اهداف دور و
نه راه رسیدن در همین امروز به هدف متحد شوند.
حال آنکه حتی نیروهای هم هدف ،عم ً
ال و فقط هم در
اشتراک بر سر چگونگی راه و نوع تحقق هدف است
که می توانند وارد پروژه اتحادهای کاربردی با یکدیگر
شوند .در واقع ،تنها آن دسته از اتحادها می توانند
نافذ بیفتند که از چشم انداز روشنی برخوردار باشند،
تصویری منطبق بر واقعیت از وضع ارایه دهند ،حاصل
کارشان در هر لحظه از پروژه سنجش پذیر باشد و
نیز بتوانند که از خود قابلیت سیاست ورزی در قبال
تغییرات ناشی از توازن قوا را نشان دهند.
موضوع اتحاد باید کام ً
ال شفاف باشد ،در رابطه با
حواشی اش ولی همراه با بیشترین انعطاف .این ،به
جای خود یک خط راهنماست .گاه چنین می شنویم
که تاکید بر شفافیت ،خود مانع از اتحاد است! زیرا به
زعم این طرز تلقی از اتحاد ،همراهی هیچ چیزی نباید
فهم شود مگر فراموشی اختالفات و رسیدن به سازش
و توافق .در برابر این رویکرد اما آن دیگری را هم داریم
که می گوید :رفتن پای انعطاف ممکن است که موضوع

رعایت اختالف نظرهای طرفین حین اشتراکاتشان.
در نظر بداریم که اگر اتحاد های موضعی و محدود،
باالترین ظرفیت شفافیت را در خود دارند ،در عوض اما
اتحادهای فراگیر و طبعاً هم کالن ترین شان در سطح
ملی ،موفقیت خود را فقط مدیون بیشترین انعطاف ها
در خدمت هدف محوری اتحاد می شوند .اتحاد ملی
تنها با باورمندی به خصلت پلورال جامعه و پایبند
ماندن بر پلورالیسم دست یافتنی است .از یاد مداریم
که راه و روش اگر برای رهروان اتحاد روشن نباشد،
انگیزه ها می خشکند و توانمندی های دینامیک برای
ابتکار ورزیدن های سیاسی از کار می افتند.
دمکراتیسم رفتاری در اتحاد برای دمکراسی!

و در آن مرز بین رقابت برنامه ای و اشتراکات سیاسی
را بطور روشن و همچون ضابطه ای مورد وفاق و وثوق
تعریف و ترسیم کرد .در یک کالم ،مسیر نیل به
هدف دمکراسی را دمکراتیزه کرد و مبتنی بر ضابطه
طی نمود .هوشیار باید ماند که هر نوع و هر حد از
اقتدار منشی و اقتدار گرایی حین مسیر و در رابطه با
موتلفین ،خبر از خطر جایگزینی اقتداری دیگر جای
اقتدار کنونی ندهد چون الجرم پراکندگی و واگرایی
موتلفین را در پی خواهد داشت.
ضرورت دارد تا فهم شود که هر تضاد و شکافی در
ایران کنونی که بسیار هم هستند و هریک هم البته
بجای خود مهم ،در تحلیل نهایی تنها زیر پوش ملی
و فراگیر دمکراسی قرار می گیرند .هر اتحاد خرد و
متوسط برای رسیدن به نتیجه ناچار است که معطوف
به تقویت و تحقق دمکراسی در ایران شود و در نتیجه
مولفه ای باشد از اتحاد کالن بر سر دمکراسی ولو با
هویتی خود ویژه و حفظ استقالل خویش .در عرصه
های اجتماعی مانند جنبش های ضدتبعیض طبقاتی،
جنسیتی ،اتنیکی و … و در عرصه سیاسی یکی هم
مث ً
ال اتحاد میان جمهوریخواهان سکوالر دمکرات که
امری است بسیار مبرم و الزم اما نه به عنوان بدیل
اتحاد برای دمکراسی و نیز نه عیناً خود همان .اتحاد
برای ساختار جمهوری سکوالر دمکرات ،الزم است
با همه وزن سنگین و اهمیت مبرمش ،در دل اتحاد
بزرگ برای دمکراسی جا بگیرد.
فراموش نباید کرد که جمهوری اسالمی چه به
لحاظ حقوقی و چه حقیقی یک نظام حکومتی تماماً
تبعیض بنیاد است و این یعنی ،وجود زمینه ملی برای
بروز چالشگری انواع تبعیض دیدگان علیه این نظام.
اتحاد ملی باید جمع کننده همه آنهایی باشد که در
مطالبات متفاوت و برنامه های متنوع تشخص پذیرند.

موضوع اتحاد باید کام ً
ال شفاف باشد ،در رابطه با حواشی اش ولی همراه با

بیشترین انعطاف .شفافیت ،متوجه دو چیز است :هدف و وسیله؛ و انعطاف ،معطوف به
رعایت اختالف نظرهای طرفین حین اشتراکاتشان .اگر اتحاد های موضعی و محدود،

باالترین ظرفیت شفافیت را در خود دارند ،در عوض اما اتحادهای فراگیر و ملی،

موفقیت خود را فقط مدیون بیشترین انعطاف ها در خدمت هدف محوری اتحاد می
شوند .اتحاد ملی تنها با باورمندی به پلورالیسم دست یافتنی است .از یاد مداریم که

راه و روش اگر برای رهروان اتحاد روشن نباشد ،انگیزه ها می خشکند و توانمندی
های دینامیک برای ابتکار ورزیدن های سیاسی از کار می افتند.

 )۵بگمانم در پاسخ به پرسش های پیشین این را
که “روند شکل گیری یک ائتالف چه سیر و مسیری
دارد؟” پاسخ داده ام .اما باز آن را تکرار می کنم و
اینبار البته فرموله .مسیر برای رسیدن به اتحاد ملی
و ائتالف کالن ،از جزیره هاست به مجمع الجزایر و از
جزایر سازمان یافته و متشکل به تجمیع دمکراتیک
فراگیرنده .بر پایه احترام نهادن به پلورالیسم در مسیر
راه و باور و پذیرش اصل برابر حقوقی در مناسبات
ائتالفی.
اتحاد بر اساس شخصیت محوری را باید کنار
گذاشت اما نه که وجود شخصیت های معتبر و نافذ
در تجمع ملی را قدر ننهاد و آنها را در دل اتحاد ملی
نداشت و روی چشممان نگذاشت .ساختار اتحاد را در
اساس اتحاد بین تشکل ها باید قرار داد و نه منفردین،

اتحاد ملی می تواند کانون تجمیع همه تغییر خواهانی
باشد که چه بسا به چشم اندازهای گوناگون در رابطه
با نوع ساختار سیاسی آتی دلبستگی دارند .بازتاب این
عینیت در ذهن سیاسی چه چیزی است مگر پوش
دمکراسی و آزادی؟ چه چیزی جز اینکه همگی آنان
هدف استقرار دمکراسی و رعایت الزامات آن را در همه
جهات بپذیرند و چه در دوره حاکمیت دمکراسی و
چه هم اینک در مسیر گذار و مدیریت گذار؟ اگر این
تحق پذیرد آنگاه شرط متحد شدن ملی تا تشکیل
مجلس موسسان هم تامین خواهد شد .هنر نیروی
تحول به دو چیز است :یک اینکه برای چنین اتحاد
ملی بکوشد و دو اینکه میان انواع اتحادها ،پل های
ارتباطی را بجوید تا از آنها مفاصل برای سیاست عملی
شکل بدهد.
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مبانی و گفتمان ائتالف دموکراسی خواهان
علی کشتگر

اپوزیسیون ایران مجموعه پرشماری از مجمع الجزایر
پراکنده و جدا از هم است .در چهل سال گذشته فرایند
پراکندگی و واگرایی اپوزیسیون شتابان تر و قوی تر از
فرایند هم گرایی آن بوده و هنوز هم چنین است.
این بیماری کهنه چنان مزمن و مقاوم شده که
درمان آن – اگر بتوان دارو و درمانی برایش پیدا کرد-
کار چندان آسانی نیست.
جای شگفتی است که جامعه شناسان ،مورخان و
سیاست ورزان ایران هیچ کار در خور توجهی برای
شناخت ریشه های این پراکندگی ها ی مزمن نکرده
اند.
کسانی کوشیده اند این تفرقه مزمن را ریشه یابی
کنند ،اما همه این کوششها نیمه کار مانده و به یک
جمع بندی قانع کننده و قابل قبول نیانجامیده اند .با
این همه در همین تالشها برخی از دالیل این تفرقه به
درستی – به نظر من – ذکر شده اند از آن جمله:
شکست انقالب و طوالنی شدن دوران اختناق
سرکوب سیستماتیک اپوزیسیون
گرایش های هژمونی طلبانه
رکود جنبش های دموکراسی خواهانه و عدالت
جویانه که البته خود پیامد عوامل سه گانه پیش گفته
است.
کسانی هم به نادرستی -به نظر من -ایرانیان را بیش
از حد فردگرا ،تکرو و تشکیالت گریز وانمود کرده اند،
خصایلی که مختص ایرانیان نیست و در همه جوامع
افرادی با این خصایل وجود دارند.
به نظر من برخی از دیگر دالیل طوالنی شدن این
تفرقه به شرح زیراند:
نارواداری :
هنوز فرهنگ مدارا در میان مردم و کنشگران
سیاسی ایرانی ضعیف است .این خصیصه فرهنگی که
بر تفاوت ها بیش از مشترکات تاکید دارد در گروههای
سیاسی معموال پشت ماسک عقل توجیه گر و فریبکار
پنهان می شود و “توجیه عقلی” پیدا می کند.
دیوارها و سوء تفاهمات باقیمانده از داوری هایگذشته
-انتقاد ناپذیری گروههای سیاسی

– غلبه روابط عاطفی شکل
گرفته در گروه بر ضوابط و
مصالح سیاسی
مذهبی و غیرمذهبیکردن رایج میان گروههای
سیاسی
– اختالف بر سر راهبردها
و مشی سیاسی در قبال
جمهوری اسالمی
عوامل باال به اضافه دالیل
دیگری که برای من ناشناخته
اند دست به دست هم داده و
تاکنون مانع از ایجاد یک ثقل
نیرومند دموکراسی خواهی در
ایران شده است.
در حالی که برای هرگونه تغییر و تحول سیاسی در
ایران نیازمند شکل گیری یک ثقل نیرومند دموکراسی
خواهی هستیم.
این قانون فیزیک که ذرات و اجرام کوچک تر به
سوی جرم سنگین تر و بزرگتر از خود کشانده می شوند
در جامعه نیز صادق است.
در نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران دکتر مصدق
با برافراختن پرچم میهن پرستی و منافع ملی جاذبه
سیاسی نیرومندی ایجاد کرد که به ایجاد جبهه ملی و
کشانده شدن اکثر گروهها و احزاب به سوی آن انجامید،
در جریان انقالب بهمن نیز اکثریت قاطع گروههای
چپ و راست و کنشگران منفرد سیاسی به سوی
جاذبه قاطعیت آیت اهلل خمینی علیه دیکتاتوری شاه
کشانده شدند ،در خرداد  ۷۶و خرداد  ۸۸نیز گروهها
و شخصیت های سیاسی بسیاری به سوی رهبری
اصالحات و جنبش سبز جلب شدند ،اما دوعامل قدرت
سرکوب و ناکارآمدی نسبی رهبری این دو جنبش مانع
از تثبیت و ماندگاری آنها شدند .شکست این دو جنبش
نیز دامنه تفرقه و پراکندگی اپوزیسیون دموکراسی
خواه را افزایش داده است.
به دالیلی که شرحش در این یادداشت نمی
گنجد ،دوران ایجاد جاذبه و ثقل سیاسی توسط یک

فرد و دنباله روی مردم از یک شخصیت سیاسی
کاریزماتیک(فرهمند) در ایران به سرآمده است.
تجارب تاریخی ایران هم نشان داده اند که رهبر یگانه
چندان با ملزومات گذار به دموکراسی سازگار نیست.
اساسا یکی از دالیل شکستهای گذشته جنبش های
دموکراسی خواهانه در ایران ضعف سیاست ورزی حزبی
و نقش یگانه شخصیت ها بوده است .از این رو است
که به نظر من از این پس کلید تحول به دموکراسی،
رهبری جمعی برآمده از هم گرایی گروهها و کنشگران
دموکراسی خواه است.
مساله مبرم سازماندهی و رهبری
شکاف میان مردم و جمهوری اسالمی که مدام
در حال عمیق تر و بزرگ تر شدن است قطعا به
انفجارهای اجتماعی می انجامند .از این پس جنبش
های اعتراضی مردمی کارگران ،معلمان ،زنان و اقشار
متوسط و تهیدست علیه جمهوری اسالمی پدیده
هایی رایج خواهند بود که چه بسا هر بار در فاصله
زمانی کمتری تکرار خواهند شد .اما این جنبش های
اعتراضی خودانگیخته هرچقدر هم که فراگیر باشند
بدون سازماندهی و رهبری محکوم به شکست اند.
تجربه نشان می دهد که در این گونه شرایط
مردم مستاصل و طبقات تهیدست در غیاب رهبری
دموکراتیک و ترقیخواه ،ظرفیت آن را دارند که دنباله
روی از گرایش های پوپولیستی و فاشیستی را بپذیرند

دوره جدید | فروردین و اردیبهشت  | 1398شماره 26

و از چاله امروز به چاه فردا بیفتند که یک نمونه تاریخی
آن انقالب بهمن و سلطه چهل ساله روحانیت شیعه بر
ایران است.
هم اکنون نیز جریانات شبه فاشیستی مذهبی و
نظامی برای سوار شدن بر امواج اعتراضات آینده در
کمین نشسته اند.

جمهوریخواه برای ایران دموکراتیک با برنامه میانه و
راست و یا راست و چپ افراطی کامال متفاوت است و
تاکید هر گروه سیاسی بر مسایل خاص برنامه ای خود
امری هژمونی خواهانه و تفرقه انگیز است که فقط در
چارچوب حزبی و هویتی خاص هر گروه سیاسی منفرد
می شود از آن دفاع کرد نه درعرصه همکاری و ائتالف.

دوران ایجاد جاذبه و ثقل سیاسی توسط یک فرد و دنباله روی مردم از یک

شخصیت سیاسی کاریزماتیک(فرهمند) در ایران به سرآمده است .تجارب تاریخی
ایران هم نشان داده اند که رهبر یگانه چندان با ملزومات گذار به دموکراسی سازگار

نیست .اساسا یکی از دالیل شکستهای گذشته جنبش های دموکراسی خواهانه در

ایران ضعف سیاست ورزی حزبی و نقش یگانه شخصیت ها بوده است .از این رو است
که به نظر من از این پس کلید تحول به دموکراسی ،رهبری جمعی برآمده از هم
گرایی گروهها و کنشگران دموکراسی خواه است.

بنابراین تبدیل انرژی عظیم اعتراضات توده ای به
جنبش آگاهانه و سازمان یافته دموکراسی خواه که
گذار از دیکتاتوری به جمهوری در مفهوم راستین آن را
فراهم سازد ،بدون حل معضل پراکندگی کنونی طیف
وسیع جمهوریخواه و آمدن اکثریت آنان زیر یک پرچم
و یک گفتمان دموکراسی خواهانه آرزویی محال است.
کدام پرچم و کدام گفتمان
چهل سال است که جمهوری اسالمی منافع و مصالح
ملی ایران را قربانی اهداف ایدئولوژیک “انقالب اسالمی”
می کند .اپوزیسیون دموکراسی خواه در مخالفت با
سیاستهای خارجی و داخلی جمهوری اسالمی می
بایست پرچم دفاع از منافع ملی بلند کند .رهایی ایران
از چنگال والیت مطلقه فقیه و سربلندی و پیشرفت
مردم ایران نقطه مشترک همه دموکراسی خواهان ایران
است .عصاره میهن دوستی و باورمندی به برابری همه
شهروندان از هرعقیده ،مذهب ،جنسیت و قوم و نژاد
در شرایط امروز ایران چیزی جز دموکراسی خواهی
نیست .دموکراسی خواهان را می توان به دهها نحله
ی فکری چپ و راست که هریک برای ایران دمکراتیک
برنامه هایی متفاوت از دیگری دارند تقسیم کرد ،اما
در شرایطی که هنوز ایران دموکراتیکی که هر گروهی
بتواند برنامه های حزبی خود را در محدوده آن تبلیغ و
ترویج کند در کار نیست باید به نقاط مشترکی که همه
این گروهها را دموکراسی خواه می کند تاکید ورزیم
و بر مبنای همین نقاط مشترک در صدد همسویی و
همراهی فراگیر آنان باشیم.
باور به آزادی های سیاسیآزادی مذهب و عقیدهبرابری همه شهروندان در برابر قانونحق مشارکت برابر همه شهروندان در سرنوشتکشور
نفی هرگونه تبعیضجدایی دین از دولتتفکیک قوا– منشور جهانی حقوق بشر و…نقاط مشترک همه
گروههای دموکراسی خواه جدا از هم اند.
اکثریت قریب به اتفاق جمهوریخواهان ایران در
همه مسایل باال مشترکند و می توان براساس همین
مشترکات دست همراهی و هم گرایی به هم داد
بشرط آن که در همکاری و ائتالف هیچ گروهی بر
مسایل جزئی تر مورد اختالف اصرار نورزد .برنامه چپ

ائتالف بر اساس ارزش های عام
هیچ یک از گروههای سیاسی و طبقات اجتماعی
ایران هرچقدر هم که نیرومند شود ،به تنهایی قادر
به بسیج مردم و یا سازماندهی اعتراضات مردم نیست.
اگر هزار بار دیگر هم مردم ایران علیه وضع موجود
به میدان بیایند بدون یک مرکزیت که نقش مغز هدایت
گر و هماهنگ کننده ایفا کند ،سرکوب اعتراضات و
سرخوردگی متعاقب آن حتمی است.
تجربه  ۴۰سال گذشته نشان می دهد که برای ایجاد
زمینه ائتالف وسیع جمهوریخواهان به نظریه ،گفتمان
و شعار هایی نیاز است که مخرج مشترک همه و یا
اکثریت عظیم جمهوریخواهان باشد.
اما سیاست ورزی موثر عالوه بر این ارزشها به مبانی
و اهداف استراتژیک سازگار با شرایط مشخص نیاز دارد.
که به باور من اهم آنها برای شرایط امروز ایران دراصول
زیر خالصه می شوند:
باور به درون زایی جنبش دموکراسی خواهی و نفی
مداخله نظامی خارجی
اعتقاد به مبارزه سیاسی بی خشونت که البته به
معنی اجتناب از مبارزه ای که حاکمیت برای سرکوب
آن به خشونت متوسل می شود نیست.
آمادگی پرداخت هزینه پیکار سیاسی
نگاه به پائین و تبدیل سیاست ورزی جامعه محور به
مرکز ثقل مبارزه سیاسی
انعطاف در تاکتیک:
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انعطاف در تاکتیک ضرورت استمرار ائتالف است.
اختالف بر سر مسایل تاکتیکی نه فقط ائتالف گروههای
سیاسی بلکه در درون هرگروهی امری اجتناب ناپذیر
است .این اختالفات در برخی مقاطع بسیار برجسته می
شوند و هریک به سیاستهای مقطعی و موقتی متفاوتی
می انجامند که نباید به شکستن ائتالف بیانجامند .برای
نمونه :شرکت در انتخابات و یا فراخوان به یک عمل
سیاسی با وجود اهمیتی که در برخی مقاطع مبارزه
سیاسی پیدا می کنند ،مسایل تاکتیکی هستند که
اختالف بر سر آنها امری طبیعی است و نباید اتحاد
استراتژیک ائتالف را زیر سئوال ببرند و اگر نه هیچ
ائتالفی تا به آخر نمی تواند انسجام خود را حفظ کند.
یکی از علل اساسی پراکندگی جمهوریخواهان و بروز
انشعاب در صفوف گروههای سیاسی عدم انعطاف در
پذیرش اختالفات اجتناب ناپذیر تاکتیکی است که
بطور روزمره در مسیر تالشهای سیاسی فرا می رویند.
ضرورت آمادگی ائتالف برای سناریوهای
مختلف
سازگار ترین سناریو برای منافع ملی ایران ،گذار آرام
و بدون خشونت و خونریزی به دموکراسی است .این
نوع گذار هم برای مردم و نیروهای سیاسی اپوزیسیون
کم هزینه تر و با بیشترین برد ممکن همراه است و هم
برای طبقه حاکم و حکومتگران که به جای توسل به
خونریزی برای عقب انداختن گذاری که محتوم است
به آشتی ملی و پذیرش انتخابات آزاد تن می دهند و از
این راه به چرخه تولید خشونت و انتقام پایان می دهند.
اما شرط الزم و اصلی این تحول ،تغییر موازنه قوا
به سود نیروهای دموکراسی خواه است .در فقدان یک
ائتالف نیرومند دموکراسی خواهی که بخش بزرگی از
جامعه را با خود همراه کرده باشد چنین تحولی علی
القاعده غیرممکن است اما وقتی اپوزیسیون دموکراسی
خواه نیرومند باشد می تواند از موضع قدرت پیشنهاد
آشتی ملی را در برابر حاکمیت بگذارد .و جناحهای
حاکم را به عقب نشینی همراه با مصالحه وادارد .در
چنین شرایطی معموال بخشی از حاکمیت و نیروهای
نظامی نیز با ادامه سرکوب و حفظ وضع موجود به
مخالفت برمی خیزند و شرایط عقب نشینی دیکتاتوری
و مدیریت و رهبری گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
هموار می شود.
طرح مسایلی مثل این که آیا جمهوری اسالمی
اصالح پذیر است یا خیر که برخی از محافل اپوزیسیون
پاسخ به آن را معیار اندازه گیری قاطعیت در برخورد با
استبداد و طرفداری از دموکراسی قرار داده اند،
ادامه در صفحه 56

تجربه  40سال گذشته نشان می دهد که برای ایجاد زمینه ائتالف وسیع

جمهوریخواهان به نظریه ،گفتمان و شعار هایی نیاز است که مخرج مشترک همه و

یا اکثریت عظیم جمهوریخواهان باشد .انعطاف در تاکتیک ضرورت استمرار ائتالف

است .اختالف بر سر مسایل تاکتیکی نه فقط ائتالف گروههای سیاسی بلکه در درون
هرگروهی امری اجتناب ناپذیر است .این اختالفات در برخی مقاطع بسیار برجسته

می شوند و هریک به سیاستهای مقطعی و موقتی متفاوتی می انجامند که نباید به
شکستن ائتالف بیانجامند .یکی از علل اساسی پراکندگی جمهوریخواهان و بروز

انشعاب در صفوف گروههای سیاسی عدم انعطاف در پذیرش اختالفات اجتناب

ناپذیر تاکتیکی است که بطور روزمره در مسیر تالشهای سیاسی فرا می رویند.
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آیا الزمه تغییر نظام ،وجود رهبر و ائتالف نیروهای مختلف سیاسی است؟
مهران مصطفوی

در این نوشته به سئوالهای میهن در باره مسئله
نیاز به رهبری و ائتالف و نوع آنها پاسخ می دهم.
قبل از پاسخگویی به سوال در باره ائتالف نیروهای
سیاسی ،باید به سئوال مهم دیگری پاسخ داد و آن
اینکه؛ چگونه تغییری را خواستاریم؟ در این امر،
شفافیت الزم است زیرا تغییر نظام می تواند به گونه
های مختلفی صورت گیرد و نتایج متفاوتی در جامعه
به بار آورد.
برای تغییر از طریق کودتا یا برای تغییر به کمک
نیروهای خارجی ،وجود یک گروه با یک رهبری
منسجم و ویژه اجتناب ناپذیر است .کودتا ،یا عملیات
نظامی برای کنار زدن یک قدرت ،بدون رهبر و روابط
هماهنگ و از قبل مشخص شده بین کسانی که می
خواهند تغییرات را ایجاد کنند ممکن نیست .بسیج
امکانات مختلف مالی و مادی ،از درون رژیم و یا از
سوی قدرتهای خارجی الزمه تقویت چنین رهبری
ای می باشد .در این گونه تحوالت ،مردم نقش مهمی
ندارند و تغییردهندگان برای رسیدن به اهدافشان،
تنها از نارضایتی و انزجار مردم از نظام حاکم استفاده
می کنند.
تفکری که بر این گمان باشد که مشکل کنونی
تغییر نظام در ایران نبود رهبری است ،با دمکراسی
خواهی خوانایی ندارد و این فکر بیشتر از جانب
کسانی صادر می شود که نارضایتی شدید مردم را
می بینند و می خواهند از هر طریق ممکن ،به این
وضع پایان داده شود.
اصل پایه و اولیه آزادی خواهی و مردم ساالری
بر این اساس استوار است که بپذیریم بدیل حقیقی،
قبل از هر چیز ،خود جامعه است؛ چرا که صاحبان
اصلی حاکمیت ،خود مردم هستند .این گفته سخنی
عوام پسند نیست بلکه این مفهوم اساسی را در بردارد
که جامعه باید تغییر کردن را بپذیرد و خود را تغییر
دهد تا دگرگونی و تغییری بوجود آید .تا این تحوالت
در جامعه صورت نپذیرد امکان استقرار دموکراسی
میسر نیست .به همین علت است که تمام کوشش ها
برای استقرار “مردم ساالری” از طریق ورود و صدور!،
شکستی سخت خورده است ،چرا که رشد؛ مسئله ای

درونی و خود جوش می باشد
و نه امری وارداتی_صادراتی.
در تاریخ معاصر بارها شاهد
بوده ایم که به نام مبارزه
برای ارزش های واالیی چون
آزادی ،میهن دوستی و یا
عدالت طلبی ،برخی ،مردم را
نادان ،بیشعور ،گله حیوانات
و یا ابله خوانده اند و می
خوانند و یا بسیار شنیده ایم
که گفته اند و می گویند که
مردم ایران آمادگی و یا شعور
الزم برای استقرار دموکراسی
را بدست نیاورده اند و باید به
هر طریق ممکن ،ایران را نجات داد (خالصه این طرز
فکر ،این می شود که ایران را باید از دست مردمش
نجات داد!) و از آن جا که مردم را نادان می دانند،
خود را در مقامی می بینند که حق دارند برای نجات!
مردم دست به هر روشی بزنند تا به عمر رژیم حاکم
پایان دهند .اینگونه نگرش مسلما نیاز به یک رهبری
مشخص دارد .در اینجا خوبست ،سخنی که مصدق
در باره رهبری گفته است را یادآوری کنم .مصدق در
پاسخ شخصی که از خارج به وی نامه نوشت و از او
خواست که کس یا کسانی را برای رهبری معین کند
نوشت ،که رهبری چیزی نیست که من آنرا به کسی
تفویض کنم یا به ارث برسد.
اما اگر هدف از تغییر نظام ،استقرار دمکراسی و
نقش پیدا کردن مردم باشد ،صورت مسئله کامال فرق
دارد و با این فرض می توان گفت که مشکل کنونی
در ایران نبود رهبری نیست و این خالف حقیقت
است که مشکل در نبود رهبری خالصه شود .اگر
این مردم هستند که تغییر را می خواهند ،قبل از
هر چیز ،آنها هستند که باید روشن کنند که چه می
خواهند و خواسته خود را بیان کنند.
البته هستند کسانی که خواستار استقرار
مردمساالری از طریق مردم هستند اما بر این نظرند
که تا زمانی که رهبری وجود نداشته باشد مردم تکان

نمی خورند .اما تجربه های مختلف خالف این امر را
بما می گویند و لذا این نظر درست نیست .بعنوان
نمونه در انقالب فرانسه در آغاز حرکت ،رهبری
سیاسی مشخصی وجود نداشت و یا مثال بهتر ،مثال
روز است که ما برای نمونه ،شاهد حرکت بزرگ
مردم الجزایر هستیم .تظاهرات و اعتراضات مردم
الجزایر که جمعیت میلیونی هم در آن شرکت دارد،
هنوز رهبری مشخصی ندارد اما خواسته مشخصی
دارد .مردم الجزایر منتظر رهبر خاصی نشدند تا به
اعتراض به باند بوتفلیقه بپاخیزند و خواستار شفافیت
و دمکراسی شوند .قبل از این نیز در تونس که تنها
نمونه دمکراسی در کشورهای عربی است ،مردم رهبر
خاصی نداشتند و جنبش آزادیخواهی با خودسوزی
یک دستفروش جرقه خورد.
در واقع طی حرکت مردم است که رهبری تبلور
پیدا می کند .حرکت مردم روبروز خواسته های
مشخص تری را مطرح می کند و این خواسته ها
هستند که مشخص می کنند رهبری با چه شخصی و
یا چه گروهی است .ما اکنون در ایران با اینکه شاهد
حرکتهای اعتراضی بسیاری در گوشه و کنار کشور
هستیم ولی با خواسته ی عمومی مردم روبرو نیستیم
و لذا شاهد حرکت عمومی آنان نیز نیستیم .از اینرو
فکر جمعی در جامعه ایرانی هنوز شکل نگرفته و
عمل نکرده است .زمانی که فکر جمعی در جامعه
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شکل بگیرد رهبری خود را نیز پیدا می کند .در اصل،
مسئله رهبری ،بعد از حرکت مردم نقش پیدا می
کند .رهبری به عنوان سخنگوی جنبش را نمی توان
قبل از حرکت مردم مشخص کرد و اینگونه سیاستها
ـ یعنی اعالم کردن رهبری یک فرد یا یک گروه
بدون حرکت جامعه ـ اصوال معنا ندارد و بیانگر آنست
که گویندگان اینگونه سخنان مسئله شان نه مردم و
استقرار دمکراسی بلکه تسخیر قدرت است.
در اینجا ،امر دیگری را نیز باید گوشزد کرد و آن
اینکه ،وقتی رهبری و یا سخنگوی مردم مشخص می
شود ،بدان معنا نیست که کار مردم پایان می یابد
و رهبری در دست یک نفر و یا گروهی می افتد.
اگر می خواهیم دمکراسی به معنی صحیح آن در
ایران مستقر شود ،نقش مردم بطور دائم باید یادآوری
شود .از اینرو رهبری اصوال کلمه درستی نیست بلکه
جامعه و جنبش نیاز به یک سخنگو دارد.
برای اینکه مردم در حین حرکت با ابراز خواسته
هایشان سخنگوی خود را مشخص کنند ،الزم است
که گروههای مختلف سیاسی ،نظرات خود برای اداره
ایران و ارائه راه حلهای مشخص برای رفع مسائل
عمده موجود را شفاف ابراز کنند و از جمله الزم
می شود که به روشنی بگویند که با چه گروههایی
می توانند همکاری کنند و با چه کسانی نمی توانند
و این انتخابها بر اساس چه معیارهایی صورت می
گیرند .این شفاف سازی امر بسیار مهمی است زیرا
برای اینکه جامعه خواسته های مشخص پیدا کند
باید اطالعات دقیقی از وضعیت حال خود و چگونگی
قرار گرفتن در این وضعیت را داشته باشد.
کسانی که موافق تغییر از طریق مردم نیستند
یکی از نشانه های بارزی که دارند سانسور و تحریف
حقایق و وقایع است .چنانچه این روزها شاهد غرش
توپخانه های سنگین دروغ پراکنی و تحریف تاریخ
هستیم .یکی از عواملی که مانع به وجود آمدن فکر
جمعی در جامعه است همین رواج دروغ و تخریب
شخصیتها و تحریف تاریخ است .متاسفانه قدرتهای
مالی بزرگ در دست رژیم و یا قدرتهای خارجی،
امکانات زیادی را به دست عده ای خاص داده اند
که بازیگر این صحنه هستند .بقول دوست گرامی ام،
آقای محمود دلخواسته“ :وقتی که روایت های فیلتر
شده ،تحریف شده ،سانسور شده ،و به بیان دیگر
روایتهای کج و معوج به جامعه عرضه میشود ،مانند
نگاه کردن به آینه ای کج و معوج میماند .ایرانی ،به
عنوان یک «بودن تاریخی» ،تصویری از خود پیدا
می کند که نه بیان «واقعیت تاریخی» بلکه تصویری
سفارش داده شده از طرف جریانهایی ست که یا مانند
استبداد حاکم ،در پی ماندن بر اسب قدرت است و

یا جریانهایی هستند که در آرزوی سوار شدن بر
اسب قدرت استبدادی اند ”.ایستادن در برابر توپخانه
های دروغ افکنی بسیار مشکل است و متاسفانه تنها

استقالل ،آزادی ممکن نمیشود.
کسی که به قدرت خارجی مراجعه میکند قبل
از هر چیز به دو مسئله اعتراف می کند .اول اینکه

هستند کسانی که خواستار استقرار مردمساالری از طریق مردم هستند اما

بر این نظرند که تا زمانی که رهبری وجود نداشته باشد مردم تکان نمی خورند .اما
تجربه های مختلف خالف این امر را بما می گویند و لذا این نظر درست نیست .بعنوان
نمونه در انقالب فرانسه در آغاز حرکت ،رهبری سیاسی مشخصی وجود نداشت و یا
مثال روز حرکت بزرگ مردم الجزایر که جمعیت میلیونی هنوز رهبری مشخصی ندارد

اما خواسته مشخصی دارد .مردم الجزایر منتظر رهبر خاصی نشدند تا به اعتراض به

باند بوتفلیقه بپاخیزند .قبل از این نیز در تونس مردم رهبر خاصی نداشتند و جنبش
آزادیخواهی با خودسوزی یک دستفروش جرقه خورد.

اقلیتی کم شمار هستند که به افشای این دروغها می
پردازند .این دروغها حتی اگر بر علیه رژیم حاکم بر
ایران باشند نیز برای مبارزه خطر دارند.
اما قرار گرفتن رهبری بعد از جنبش مردم و نه
قبل از آن ،به این معنا نیست که فعاالن و گروههای
سیاسی نباید بدنبال همکاری و یا احتماال ائتالف با
یکدیگر باشند .باور اینجانب این است که این مردم
ایران هستند که باید حرکت کنند و خود را رها
نمایند .نه کودتا و نه دخالت خارجی ،هیچیک نمی
تواند سرانجام خوشی برای ایران و مردم ایران داشته
باشد .اما وظیفه گروههای سیاسی که با هم نزدیک
هستند ،تالش برای دست یابی به پالتفرمی مشترک
است تا از حالت اتمیزه شده کنونی جلوگیری شود.
با توجه به تجارب مختلف برای ائتالف ،باید چند
اصل مهم را در نظر گرفت که عمل به آنها بتواند
اعتماد عمومی را جلب کند .این اصول عبارتند از:
 ۱ـ اصل اول استقالل است ،بدین معنی که
مبارزه باید مستقل از قدرت حاکم در ایران و مستقل
از قدرتهای خارجی صورت گیرد .هرگونه دخالت
دادن این قدرتها و یا استفاده کردن از آنها بیانگر
ناتوانی مدعیان مبارزه و عدم اتکا به قدرت مردم
است .اصالح طلبان معتقدند باید از ظرفیتهای رژیم
جمهوری اسالمی بهره برد و گروههایی که خود را
برانداز می دانند معتقد به بهره بردن از امکاناتی
هستند که قدرتهای خارجی در اختیار اینها می
گذارند .جهانی شدن ،اصل استقالل را تضعیف نکرده
است و استقالل به معنی ایزوله شدن نیست و مانع
همکاری های منطقه ای و جهانی نمی شود .بدون

در واقع طی حرکت مردم است که رهبری تبلور پیدا می کند .حرکت مردم

روبروز خواسته های مشخص تری را مطرح می کند و این خواسته ها هستند که
مشخص می کنند رهبری با چه شخصی و یا چه گروهی است .ما اکنون در ایران

با اینکه شاهد حرکتهای اعتراضی بسیاری در گوشه و کنار کشور هستیم ولی با
خواسته ی عمومی مردم روبرو نیستیم و لذا شاهد حرکت عمومی آنان نیز نیستیم.

از اینرو فکر جمعی در جامعه ایرانی هنوز شکل نگرفته و عمل نکرده است .زمانی که
فکر جمعی در جامعه شکل بگیرد رهبری خود را نیز پیدا می کند .در اصل ،مسئله
رهبری ،بعد از حرکت مردم نقش پیدا می کند.

خود ،ناتوان و عاجز است و مهمتر اینکه ملت ایران ـ
که خود را حامی آنها می دانند ـ در کلیت و تمامیت
خود ملتی ناتوان و عاجز است و توانائی تغییر رژیم
تبهکار حاکم بر وطن را ندارد! حال این پرسش پاسخ
خود را میطلبد که اگر ملتی توانا نباشد و گروهای
سیاسی مدعی دفاع از حقوق آنها هم توانا نباشند
چگونه ممکن است حاکمیت ملی را برقرار کرد؟
در مبارزه برای دمکراسی ـ اگر هم اعتقاد داشته
باشیم که ملت توانائی تغییر رژیم را ندارد ـ باید
کاری کرد که این توانائی در ملت حاصل شود و خود
را صاحب این خانه بداند و غاصبان حقوق خود را از
خانه بیرون بیاندازد .تغییر و تحول از طریق تغییر
ملت آغاز میشود و چشمه مردم باید خود جوشان
شود .امور واقع ،بخصوص در منطقه ،بما میگویند
که از زمانی که مداخله خارجی ،آن هم از طریق
حمایت از سازمانهای مسلح و تسلیح و تجهیز آنها
شروع شود دیگر ملت صاحب اختیار نیست و این
قدرت خارجی است که از این سازمانها در راستای
منافع خود استفاده می کند .تجریه لیبی و عراق و
سوریه جلوی چشمانمان است ،آخر چگونه می شود
از این فجایع درس نگرفت و اشتباه را تکرار کرد؟
 ۲ـ اصل دوم آزادی و حقوق بشر و نظام
دمکراسی است .مسلما تنها در یک نظام حقوقمدار
و دمکراتیک است که می توان مشکالت ایران را
حل کرد .واضح کردن حقوق مردم و شهروندان و
ملت و طبیعت و رعایت آنها از هم اکنون توسط
گروههای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از محکهای عمل کردن به این حقوق این است
که آیا گروه های سیاسی تنها از حقوق خود دفاع
می کنند یا از حقوق همه ،حتی از حقوق مخالفان
و دشمنان خود .من بارها در شبکه های اجتماعی
کسانی را دیده ام که خواستار لغو حکم اعدام هستند
اما روزی دیگر همین افراد طنابی بر گردن خامنه ای
انداخته و آرزوی به دار کشیدن او را می کنند .این
رفتار ها ،خود نشانگر آنست که هنوز در بین فعاالن
سیاسی ،حقمداری جای بایسته خود را پیدا نکرده
است .گفتن دمکراسی و فریاد زدن آزادی ساده است
اما روشن کردن این مفاهیم و عمل کردن به آنها
مسئولیت سنگینی است.
 ۳ـ جدایی بنیاد دین از دولت :هر ایرانی با
دین یا بی دین باید از حقوق مساوی برخوردار باشد.
ادامه در صفحه 18
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ائتالفوجنبشهایاجتماعی

(چرا اصالح طلبی دوم خردادی در ایران شکست خورد؟)
مهدی نوربخش

تحقیق علمی برروی جنبشهای اجتماعی در غرب
در طول چند دهه گذشته مراحل مختلفی را پشت سر
گذاشته است .جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا
( ،)Civil Rights Movementجنبش ضد جنگ ویتنام
در سالهای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰میالدی در امریکا ،تظاهرات
دانشجویان در آلمان،آنگلیس و مکزیک در سالهای
 ،۱۹۶۰شورش می ( )Maiدر فرانسه در سال ،۱۹۶۸
ائتالف دانشجویان و کارگران در ایتالیا در سال ،۱۹۶۹
جنبشهای دموکراسی خواهی در اسپانیا و رشد یک
تفکرآنتقادی در کلیسای کاتولیک در پایان سالهای
 ،۱۹۶۰دستیابی به ایجاد تئوری برای توضیح و فهم
اینگونه جنبشها را بسیار ضروری کرده بود.
بسیاری از این جنبشها در فرایند تکاملی خود دست
به ائتالفهای بزرگی زده بودند که بر میزان تاثیر گذاری
آنها بر جامعه و سیاست میافزود .در طول سالهای
مبارزه بر ضد تبعیضگرایی  ،جنبش حقوق مدنی
سیاهان امریکا تدریجا توانسته بود که به کسب حمایت
اجتماعی بزرگ وائتالفهای قابل مالحظه ای دست یابد.
این ائتالفها نهایتا به رشد و موفقیت این جنبش کمک
نمود .در ایران جنبش اصالحات هرگز نتوانست به یک
جنبش عظیم اجتماعی تبدیل گردد و زودتر از اینکه
درخت این جنبش تنومند شده و بارور گردد ،دچار
آفاتی گردیده و نتوانست حاصلی قابل اتکا عرضه کند.
در این مقاله کوشش می شود که به تئوریها و
چهارچوبهای بحث جنبش های اجتماعی پرداخته شود
و با فهمآنها دالئل ناکامی جنبش اصالحات و اینکه
چرا این جنبش نتوانست به تشکیل ائتالفهای بزرگ
اجتماعی دست یابد ،توجه کند.
اولین تالش برای فهم جنبشهای اجتماعی توسط
مارکس ارائه شده است .مارکس وآنگلس اعتقاد
داشتند که برای فهم یک جنبش اجتماعی (Social
)Movementو عمل جمعی ( )Collective Actionباید
به ساختار و سازمان یک اجتماع نگاه کرد .در جوامع
صنعتی سرمایه داری نهایتا در اثر تضاد طبقاتی بین
طبقه کارگرو صاحبان سرمایه و بورژوازی ،جنبشهای
اجتماعی برای عمل جمعی شکل گرفته و در یک
رودروئی بین این دو طبقه ،نهایتا اختالف بنفع طبقه

کارگر خاتمه پیدا میکند.
آن دو فکر میکردند که اگر
کارگران از طریق استثماری
که برآنها تحمیل میگیرد،
آگاهی طبقاتی (Class
 )Consciousnessپیدا کنند،
بدون شک دست به ایجاد یک
جنبش و عمل جمعی زده و
بر استثمار بر خود خاتمه
میدهند .تئوری مارکس در
عمل به وقوع نپیوست بخاطر
اینکه جوامع سرمایه داری وارد
پیچیدگیهای جدیدی شد و
صاحبان سرمایه توانستند بهتر
از گذشته از کنار اختالف بین خود و طبقه کارگر گذر
کنند.
لنین که به ضعف و ناتوانی تئوری مارکس واقف
شده بود به فکر اصالح این تئوری بر آمد .او بحث
میکند که در جوامع سرمایه داری ،نظامهای سرکوبگر
و افکار عقب مانده اجازه نمیدهند که طبقه کارگر
آگاهی طبقاتی پیدا کند ،لذا باید بفکر سازماندهی
و تشکیالت برای طبقه کارگر بود تا این طبقه برای
ایجاد جنبش و عمل جمعی اماده شود .ایجاد جنبشها
و احزاب کمونیستی برای رفع این کمبود توسط لنین
پیشنهاد شده ،که نهایتا به رشد جنبشهای خودجوش
کارگری در کشورهای سرمایه داری کمکی نکرد .نظام
سرمایه داری همیشه یک قدم از تئوریهای مارکس و
لنین جلوتر بود و اجازه نمیداد که کارگران برای عمل
جمعی بر ضدآنها تشویق شوند.
گرامشی ()Antonio Gramsciباز به نارسائیهای
تئوری لنین پی برده و پیشنهاد میکند که ایجاد
تشکیالت و سازمانهای پیشگام ( )Vanguardبرای ایجاد
جنبشهای کارگری کافی نیست بلکه باید برروی فکر
وفهم جمعی ( )Collective Intellectualطبقه کارگر
حساب کرد و از این طریقآنهارا بفعالیتهای جمعی
تشویق ووادار نمود .برای ایجاد فکر جمعی ،گرامشی
اعتقاد دارد که باید در مقابل فرهنگ بورژوازی در یک

جامعه سرمایه داری ،یک ضد فرهنگ در بین کارگران
ایجاد نمود تا مشوقآنها برای ایجاد جنبش و عمل
جمعی در جامعه شود .افکار گرامشی هم بیشتر جنبه
های تخیلی و نه عملی داشت و نتوانست در این راه
قدم مثبتی بردارد.
چارلز تیلی( )Charles Tillyکه بیشتر در مکتب
برینگتون مور ( )Barrington Mooreدرس آموخته بود
و تحت تاثیر مارکسیتهایآنگلیسی نظیر تامپسون و
هابزوان قرار گرفته بود ،در تئوری جنبشهای اجتماعی
و عمل جمعی خود بیشتر بر شکل دولتها در یک
جامعه و حضور و بسیج منابع در تشکیل جنبشهای
اجتماعی تکیه میکرد .تیلی در کتاب معروف خود“ ،از
بسیج نیروهای اجتماعی تاانقالب From Mobilization
 ”-to Revolutionبحث میکند که بسیج مردمی در
جنبشهای اجتماعی در شرایط خاصی شکل میگیرد.
این شرایط در بروز فرصت/تهدید (Opportunity/
 )Threatبرای کسانی که در یک جنبش اجتماعی
نظم غالب را بتهدید میکشند تا تسهیالت/سرکوبگری
( )Facilitation/Repressionخودرا نشان میدهند .تیلی و
تئوریهای از این دست بیشتر بر روی فرصت سیاسی و
منابعی که ایجاد جنبشهای اجتماعی در جوامع مختلف
را میسر میکرد تکیه کرده و این دسته از تئوریها زیر نام
“سازماندهی فرصتهای سیاسیPolitical Opportunity-
 ”Structureجای گرفتند .او نهایتا اعتقاد داشت که
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شکل گیری و توسعه جنبشهای اجتماعی رابطه
مستقیمی با قدرت ثبات یافته دولتها پیدا میکند و
تحقیق در مورد جنبشهای اجتماعی فقط در رابطه
با سیاست یک کشور امکان پذیر بوده و استراتژی،
سازمان دهی و موفقیتآنها در نظامهای مختلف فرق
میکند .تدا اسکاکپول ( )Theda Skocpolدر کتابی با
الهام گرفتن از نقش دولت در سیاست یک کشور ،بحث
میکند که دولتها در شرایط اجتماعی یک کشور بسیار
تاثیر گذار خواهند بود وآنها را میبایست بعنوان یک
پدیده خود مختار با منافع و اهداف مستقل از جامعه
به ارزیابی گذاشت.
اقتصاد دان ،منچور السون ()Mancur Olson
در کتاب خود “منطق عمل جمعی “The Logic of
 Collective Actionبحث میکند که جنبشهای اجتماعی
بیشتر برآنگیزه های اقتصادی افراد تکیه کرده و
اعتقاد دارد که در جنبشهای بزرگ اجتماعی یکی از
مشکلترین کارها اینست که همگان را برای یک عمل
جمعی راضی کرد .او میگوید به میزانی که جنبشهای
اجتماعی برای عمل جمعی بزرگتر میشوند ،عالقه افراد
برای عمل مشترک کاهش پیدا کرده و کار کسانیکه
بیشترین منفعت را در رشد یک جنبش اجتماعی دارند
اینست که رهبری این جنبش را بدست بگیرند .افراد
در سازمانهای بزرگ کمتر بعمل جمعی روی میاورند
بخاطر اینکه فکر میکنند که دیگران در همین سازمان
این کار راآنجام میدهند .قرابت نظر او با نظر لنین در
اینست که او هم اعتقاد داشت که جنبشهای اجتماعی
به یک تشکیالت نیازمند هستند .لنین به نقش
تشکیالت و سازمانهای پیشگام در جنبشهای اجتماعی
و عمل جمعی اعتقاد پیدا کرده بود و السون معتقد
بود که چنین کاری برای ایجاد جنبشهای تاثیر گذار
اجتماعی باید صورت بگیرد .او این پروسه برای تشکیل
جنبشهای تاثیر گذار اجتماعی جبری میدانست.
طبیعتا مشکلی را که تئوری لنین نتوانست حل کند،
در تئوری السون هم بدون راه حل باقی ماند.
در مقابل همه تئوریهای گذشته و شاید تلفیقی
از بعضی از اجزاءآنها ،نهایتا گروهی به تئوری هایی
که بنام تئوریهای اختالف ( )Contentionنام گرفته
است روی آوردند .این دسته از تئوریها و کسانی که
به ایجاد اینگونه چهارچوبهای فکری همت گمارده
اند اعتقاد دارند که شناسائی اختالفات سیاسی و
اجتماعی در درون یک جامعه از مغز کسانی که تا
حدودی جنبشهای اجتماعی را سامان میدهند و یا
میخواهند درآن نقشی داشته باشند بیرون نمیاید
بلکه در فرهنگ یک جامعه حکاکی میشوند و در یک
جامعه مورد مکاتبه و گفتگو قرار میگیرند (Culturally
. )Inscribed and Socially Communicated
جنبشهای اجتماعی مخزن وانبار دانش و اطالعات
در مورد کمبودهای اجتماعی و گفتگو در بین افراد
جامعه در مورد این کمبودها و کاستیها هستند .این
کاستیها و کمبودهای اجتماعی در بین افراد یک
جامعه که در هیچ ساماندهی و سازماندهی اجتماعی
حضورندارند احساس شده و در مورد آنها با یکدیگر به
گفتگو می نشینند.
گروهی کوشش کردند که جنبشهای اجتماعی
را دارای یک ایدئولوژی بدانند .اما مشکل این گونه
چهارچوب گذاری بر جنبشهای اجتماعی اینست،
که ایدئولوژی در این رابطه هرگز نمیتواند منافع،
فهم ،احساسات و پیش شرطهای فکری مردم را در
این جنبشها در درون خود جای داده و به سطح
یک ایدئولوژی تقلیل دهد .بخاطر این کاستیها

دربکار گیری مفهوم ایدئولوژی ،گروهی از محققین
جنبشهای اجتماعی کوشش نمودند که از مفاهیمی
نظیر چهارچوبهای شناخت ( ، )Cognitive Frameبسته
ایدئولوژیک ( ،)Ideological Packageگفتمان فرهنگی
( )Cultural Discourseبرای انتقال و یا تداعی معانی
از فهم مشترک ( )Shared Meaningمردمی که در
جنبشهای اجتماعی شرکت میکنند استفاده کنند.

47

باید این سازمان را بخاطر سهم و منفعتی که در جهانی
شدن اقتصاد دارد با ایجاد جنبشهای اجتماعی و عمل
جمعی به چالش کشید
جنبشهای اجتماعی مادامی قابل اعتماد و اعتبار
میمانند که افراد شرکت کننده مستقل و گروههای
اجتماعی سازمان داده شده در این جنبشها ،از این
جنبشها مستقل مانده و در یک تبادل پایدار برای

فهم مشترک از کمبودهای اجتماعی و سیاسی در درون یک جامعه نهایتا

به ایجاد یک هویت جمعی کمک نموده که جنبشهای اجتماعی را قادر نماید

اعتراضات مردم از نظم موجود را در درون یک چهارچوب قابل درک قرار دهند.

محققین جنبشهای اجتماعی باین چهارچوبهای قابل درک ،چهارچوبهای عملی
( )Framing Workمیگویند .از طریق این چهارچوبها جنبشهای اجتماعی توفیق می

یابند که مرزهای بین مردم وآنچه آنها در مورد آن اعتراض میکنند و کاستی و کمبود

اجتماعی می دانند را در مقابل نظم غالب که این کاستیهای اجتماعی و سیاسی را

بوجود آورده است ،تعریف و تبیین کنند.
اما بکارگیری اینگونه مفاهیم هم نمیتواند بما کمک
کند تا بتوانیم به عمق معنای فهم مشترک مردم در
جنبشهای اجتماعی پی ببریم.
فهم مشترک از کمبودهای اجتماعی و سیاسی در
درون یک جامعه نهایتا به ایجاد یک هویت جمعی
( )Collective Identityکمک نموده که جنبشهای
اجتماعی را قادر نماید اعتراضات مردم از نظم موجود را
در درون یک چهارچوب قابل درک قرار دهند .محققین
جنبشهای اجتماعی باین چهارچوبهای قابل درک،
چهارچوبهای عملی ( )Framing Workمیگویند .از
طریق چهارچوبهای عملی ،جنبشهای اجتماعی توفیق
می یابند که مرزهای بین مردم وآنچه آنها در موردآن
اعتراض میکنند و کاستی و کمبود اجتماعی میدانند
را در مقابل نظم غالب که این کاستیهای اجتماعی و
سیاسی را بوجود اورده است ،تعریف و تبیین کنند.
بدنبال بحثهای گذشته وآنچه تاکنون در مورد
جنبشهای اجتماعی بحث شد ،می توان به سه نتیجه
رسید:
جنبشهای اجتماعی صحنه مناقشه ،درگیری،
ناسازگاری و ستیز با نظمی است که آن جنبش برای
رودروئی با آن ،یک فهم مشترک و یک هویت جمعی
اجتماعی ایجاد نموده است .ایجاد جنبشهای اجتماعی
و دست زدن بعمل مشترک را ،صحنه مناقشه عمل
جمعی ( )Conflictual Collective Actionمیگویند.
کسانی که در جنبشهای اجتماعی شرکت میکنند،
از ابزارها و روشهای سیاسی ،فرهنگی و غیره برای
اعتراض بنظم موجود استفاده کرده و کوشش میکنند
که تغییرات خاص اجتماعی و سیاسی را در یک
جامعه تشویق کرده و یا ازآنها جلوگیری بعمل آورند.
در جنبشهای اجتماعی چیزی که بسیار مهم است و
باید فهمید کنترل بر منافع و سهمی است که نظام
غالب اجتماعی که توسط این جنبشها بچالش کشیده
میشود برآن کنترل دارد .این سهم و منافع باید بخوبی
توصیف و تعریف شود .بعنوان مثال میتوان با جهانی
شدن مخالفت کرد و حول و حوش مناقشه با این کنش
جهانی ،به ایجاد جنبشهای اجتماعی همت گماشت .اما
بعنوان مثال نمیتوان بخاطر غلط بودن سیاست خاصی
توسط سازمان تجارت جهانی باآن مخالفت کرد ،بلکه

سهیم بودن در منابعی که یک جنبش اجتماعی و
عمل جمعی ازآن بهره میگیرد در تعامل با یکدیگر
قرار گیرند .هماهنگی برای اتخاذ سیاست و عمل در
مقابله با نظم غالب ،سامان دادن به رفتار تک تک
شرکت کنندگان در یک جنبش اجتماعی و تعیین
استراتژی برای یک جنبش همه در گرو مذاکره از
طریق روشی است که جنبش تعیین کرده و اتخاذ
مینماید .اگر گروهی سامان داده شده در درون یک
جنبش اجتماعی خواست که هژمونی خودرا بر یک
جنبش اجتماعی تحمیل کند ،این جنبش اجتماعی
شکست خورده و نمیتواند از طریق ائتالفهای بزرگ
اجتماعی افراد و گروههای بیشتری را درخود جای
دهد .هیچ سازمانی در یک جنبش اجتماعی هرچقدر
هم که سازمان و سامان داده شده باشد نمیتواند یک
جنبش اجتماعی را نمایندگی کرده و برای آن تصمیم
بگیرد .جنبشهای اجتماعی باید استقالل درونی وشکل
غیر رسمی ( )Dense Informal Networkداشته تا
اتخاد سیاستها بشور و مشورت دائمی گذاشته شود.
فرصتهای زیادی در جنبشهای اجتماعی و برای توفیق
آنها ایجاد میگردد وقتی استقالل در درون این جنبشها
حفظ شده و هیچ تشکیالت سازمان داده شده ای
نخواهد که یک جنبش اجتماعی را سامان و سازمان
دهد .جنبشهای اجتماعی زمانی با احزاب و گروههای
ذینفع (  )Interest Groupمقایسه میشوند .فرق فاحش
جنبشهای اجتماعی با این گروهها اینست که آنها
تشکیالتی ندارد .مردم در جنبشهای اجتماعی شرکت
()Participateمیکنند و عضو آنها ( )Memberنیستند.
بعضی وقتها جنبشهای سازمان داده شده ای در درون
یک جنبش عظیم اجتماعی شرکت میکنند .این باین
معنی نیست که جنبش اجتماعی هم باید سازماندهی
تشکیالتی شود و یا داشته باشد.
جنبشهای اجتماعی باید برای ایجاد یک هویت
جمعی ()Collective Identityسخت تالش نمایند.
هویت جمعی در جنبشهای اجتماعی از باال به پائین
شکل نمیگیرند .هویت جمعی در درون یک جنبش
اجتماعی رابطه مستقیمی با فهم مشترک مشکالت و
کاستیهای اجتماعی دارد .وقتی فهم مشترک اجتماعی
ایجاد گردید ،روابط انسانی برای تن دادن به عمل
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جمعی در درون یک جنبش اجتماعی میسر میگردد.
هویت جمعی به شکل گیری هدف مشترک و شراکت
در تعهد به تغییر یک نظم اجتماعی میسر افتاده و افراد
و سازمانهای اجتماعی را تشویق و مقید میکند که در
یک جنبش اجتماعی و عمل جمعی شرکت کنند.
ایجاد هویت جمعی کار دیگری هم برای جنبشهای
اجتماعی انجام میدهد .این هویت جمعی روابطی در
اجتماع ایجاد میکند که برای مشکالت دیگر جامعه

طلبان دوم خردادی آنچه بعنوان یک جنبش اصالح
گری از ابتدای انقالب شکل گرفته بود را قبول نداشته
و نخواستند ازآن بعنوان یک پشتوانه اجتماعی ،سیاسی
و فکری استفاده کنند .دلیل این پشت پازدن به آنچه
بازرگان و همفکران او تا اینجا بنیان گذاشته بودند
بسیار روشن بود .اصالح طلبان دوم خردادی خود
پائی در ایجاد رادیکالیسم در ابتدای انقالب ،حمایت از
گرفتن سفارت امریکا وانتقاد به روشهای بازرگان برای

اگر گروهی سامان داده شده در درون یک جنبش اجتماعی خواست که

هژمونی خودرا بر یک جنبش اجتماعی تحمیل کند ،این جنبش اجتماعی شکست

خورده و نمیتواند از طریق ائتالفهای بزرگ اجتماعی افراد و گروههای بیشتری را
درخود جای دهد .هیچ سازمانی در یک جنبش اجتماعی هرچقدر هم که سازمان و

سامان داده شده باشد نمیتواند یک جنبش اجتماعی را نمایندگی کرده و برای آن
تصمیم بگیرد.

هم افراد و گروههای اجتماعی از شکل گیری هویت
جمعی گذشته استفاده میکنند .زمانی جنبشهای
اجتماعی برای حل مشکالت خاصی در اجتماع شکل
میگیرند اما بمرور زمان ،این جنبشها به حل مشکالت
دیگر اجتماعی هم چشم خواهند دوخت.
چرا جنبش اصالح طلبی دوم خردادی در ایران
شکست خورد؟
جنبش اصالح طلبی دوم خردادی بطور مشخص
دو ضربه بزرگ به ایجاد یک جنبش عظیم و همه گیر
اجتماعی در ایران زد.
اول؛ جنبش اصالح طلبی دوم خردادی اجازه نداد
تا یک هویت جمعی برروی کمبودها و کاستیهای
اجتماعی در کشور ما شکل گیرد.
دوم؛ اصالح طلبان دوم خردادی اجازه ندادند که
جنبش اصالح طلبی در ایران از بیرون و درون مستقل
بماند.
اما در مورد مشکل اول؛ کشور ما از ابتدای انقالب
داشت با یک حرکت ضدانقالب روبرو میشد .شعارهای
انقالب وآنچه مردم کشور ما درانقالب بدنبال آن بودند
کامال مشخص بود .انقالب ایران مشخصا برای ایجاد
یک نظم دموکراتیک و نهادینه شدن و کردن ارزشهای
دموکراتیک در سیاست و جامعه ما شکل گرفته بود.
ضدانقالب بدنبال برگشت استبداد و اینبار بنام دین
بود .بمحض پیروزی انقالب یک جنبش اجتماعی ضد
استبدادی در حال شکل گرفتن بود .رئیس دولت موقت
کشور ،زنده یاد مهدی بازرگان ،در حال ریختن شالوده
چنین جنبشی بود آن هم در شرایط غلبه احساسات
انقالبی ،احساسات مذهبی ،رمانتیسم انقالبی ،رهبری
کاریزماتیک که برای قانونمندی سیاسی اعتباری قائل
نبود .بازرگان بطور مشخص مشکالت انقالب و سیاست
بعد ازانقالب را از فردای انقالب استبداد و کنترل یک
طبقه جامعه بر سیاست کشور میدانست .جنبش
اصالح طلبی که بازرگان پایه گذارآن شده بود با اقبال
وسیعی خصوصا در بین بخش رادیکال وانقالبی کشور
روبرو نگردید .با گرفتن سفارت امریکا در تهران و شروع
جنگ عراق با ایران ،بر این جو رادیکال دامن زده شد و
رهبر کاریزماتیک جامعه نیز دنبال رو این جو رادیکال
و مخرب جدید کشور قرار گرفت.
با شروع دوران جنبش اصالح طلبی دوم خردادی،
اصالح طلبان مرتکب دو اشتباه بزرگ در صحنه
سیاست کشور شدند .اشتباه اول آن بود که اصالح

آرام کردن جوانقالبی و سازندگی کشور داشتند .اصالح
طلبان دوم خردادی میخواستند هنوز منتقد گذشته
خود نباشند و در عین حال از سر خود بزرگ بینی
و فخر بر تالش بازرگان و روشهای او که سالها با نقد
و بر چسب لیبرالیسم بر او خورده گرفته و بر خورد
میکردند ،اعتراف نکرده وآنرا برسمیت نشناسند.
اصالح طلبی دوم خردادی گفتمان جدیدی را شروع
کرد که از گفتمان گذشته جدا بود .این گفتمان جدید
به فهم استبداد کمک نمیکرد .استبداد نظم سیاسی
کشور را به کنترل میاورد ،اما اصالح طلبان هیچ
بحث و یا گفتمان خاصی را برای کنترل این استبداد
فزونی طلب نداشتند .جامعه ما با گفتمان گسیخته
از تاریخ اصالح طلبان دوم خردادی نتوانست به یک
فهم مشترک و هویت جمعی دست یابد .اصالح طلبان
میخواستند که گفتمان خودرا که بطور مشخص بر
مشکالت و کاستیهای جامعه که نظم استبداد ایجاد
کرده بود تکیه نمیکرد در جامعه جاآندازی کنند.
بحثهای نادرست گروهی از اصالح طلبان که نظام را
نیمه دموکراتیک میدانست و یا سیاسی بودن دین
و و دینی بودن سیاست ،نمیتوانست در ایجاد فهم
مشترک ،هویت جمعی ،پیدایش یک جنبش اجتماعی
و عمل جمعی کمک کند .جنبش اصالح طلبی دوم
خردادی هرگز قادر نشد که در جهت فهم مشترک
مشکالت سیاسی و اجتماعی جامعه یک هویت جمعی
در ایران ایجاد نماید و دقیقا بخطر همین در ایجاد یک
جنبش عظیم اجتماعی توفیقی حاصل نکرد.
دومین ضربه ای که اصالح طلبان دوم خردادی به
پا گیری یک جنبش اجتماعی فرا گیر در کشور ما
زدند ،تحمیل خود بر جنبش اصالح طلبی در ایران
بود .این تحمیل اجازه نداد تا افراد و گروههای مختلف
اجتماعی در یک فرایند طبیعی و مستقل به جنبش
اصالح طلبی بپیوندند .اصالح طلبان دوم خردادی بطور
گروهی وارد فاز اصالحات شدند وانسجام گروهی خودرا
حفظ کردند اما این بمعنی انسجام فکری نبود ،که آنها
از ابتدا دارای یک انسجام فکری نبودند .تز «خودی و
غیر خودی» که در درون سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی بعنوان یک حزب سیاسی اصالح طلب شکل
گرفته بود ،بطور طبیعی بسیاری را برای شرکت در
جنبش اصالح طلبی دوم خردادی کنار میگذاشت.
یکی از دالئل ایجاد چنین تزی ،فرار اصالح طلبان از
خدشه دار کردن وفاداری خود به نظم غالب در درون
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کشور بود.آنها از ابتدا بدنبال چالش جدی نظام استبداد
و تغییرات ساختاری سیاسی در درون کشور نبودند.
اکثر اصالح طلبانی که از ابتدا حکومت محور شدند و یا
گروهی ازآنها که خود و فرزندانشان به فساد های مالی
کالن در درون کشور کشیده شدند ،نشان دادند که آنها
از ابتدا بدنبال چالش جدی حکومت و تغییرات عمده
در نظام سیاسی کشور نبوده اند.
آنها آقای خاتمی را بعنوان یک رهبر برای جنبش
اصالح طلبی انتخاب نمودند و این در حالی است که
جنبشهای فراگیر اجتماعی اصوال نمیتوانند رهبری
داشته باشند .اگر افراد شاخصی از درون یک جنبش
اجتماعی بیرون میایند ،کل جنبش اجتماعی در
این پروسه دخیل بوده و او نمیتواند سخنگوی یک
جنبش اجتماعی گردد .این جنبشها در درون خود
و با تمام افراد و گروههای اجتماعی در یک پروسه
مذاکره میکنند و با ایجاد یک اجماع درونی تاکتیکها و
استراتژیهای خودرا انتخاب میکنند.
اصالح طلبان دوم خردادی در طول این سالها
استراتژیی که بر جامعه تحمیل نمودند ،شرکت در
انتخابات بود .یکی از دالئلیکه این استراتژی اکنون
با چالش بزرگی روبرو شده است اینست که این
استرات ِژی از دل ایجاد یک اجماع درونی در یک
جنبش اجتماعی فرا گیر شکل نگرفته است .گرفتن
استقالل از یک جنبش اجتماعی و تحمیل هر سازمان
و گروهی برآن ،از توسعه یک جنبش اجتماعی و ایجاد
ائتالفهای بزرگ اجتماعی برای به چالش کشیدن نظم
غالب جلوگیری بعمل میاورد .جنبش اصالح طلبی دوم
خردادی امروز هنوز اشتباهات گذشته را تکرار میکند
و بعنوان مثال بر خودی ها در شورای سیاست گذاری
اصالح طلبان تکیه میکند.
نیاز به یک گفتمان فراگروهی و فراگیر برای به
چالش کشیدن نظم استبدادی
کشور ما امروز برای بچالش کشیدن نظم استبدادی
به ایجاد یک جنبش عظیم اجتماعی نیازمند است.
تجربه های شکست خورده گذشته بما می آموزد که
برای ایجاد یک جنبش اجتماعی که بتواند برروی فهم
مشترک از کاستیها و مشکالت اجتماعی تکیه کند
باید بدنبال یک گفتمان فراگروهی و فراگیر و خارج از
حلقه های گروهی از اصالح طلبان دوم خردادی رفت
تا بتوان برای ایجاد یک هویت جمعی اجتماعی توفیق
حاصل نمود .این گفتمان بیش از هرچیز باید بر خطر
استبداد و فسادها و مشکالت طبقاتی و نفوذ نظامیان
در کشورما تکیه کند.
اصالح طلبان دوم خردادی نشان داده اند که فاقد
ایجاد چنین گفتمانی در جامعه ما هستند بخاطر اینکه
بسیاری ازآنها نه میخواهند استبداد زدگی نظام سیاسی
ایران را تعریف و نشانه روند و نه به خطر تکیه استبداد
بر نظامیگری اعتنائی دارند .استراتژی انتخاباتی اصالح
طلبان دوم خردادی با شکست روبرو شده است بخاطر
اینکه آنها بفکر تخفیف و تضعیف دولت موازی و پنهان
که استبداد با ایجاد آن خودرا نهادینه کرده و برای
بقای خود ازآن استفاده میکند نبوده و نیستند.
گفتمان یک جنبش اجتماعی فراگیر که بتواند در
ایجاد ائتالفهای بزرگ اجتماعی در کشور ما فائق آید،
گفتمانی است که بتواند بر فهم مشترک شهروندان
کشور از خطرات استبداد تکیه کرده و پایه های یک
هویت جمعی را در کشور ما شکل دهد .از طریق این
فهم مشترک و ایجاد این هویت جمعی روز افزون
میتوان شهروندان کشور خود را برای یک عمل جمعی
در یک جنبش عظیم اجتماعی آماده کرد.
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پرواز با بالهای آرزو
محسن یلفانی

از نگاه کسی که حدود سه ربع قرن با تاریخ بالواسطۀ
ایران از دور یا نزدیک سر-و-کار داشته باشد ،جبهۀ ملّی
معتبرترین ،سالمترین و مناسبترین تاًسیس یا سازمان
یا تشکل سیاسی برای پاسخ دادن به نیازها و بغرنجهای
جامعۀ ایرانی بوده است.
چنین ادعائی ،آن هم در زمانی که جبهۀ ملّی ،نه تتها
هم اکنون و در دهههای اخیر ،که کم-و-بیش از همان
آغاز و حتّی در زمان حضور و فعالیت رهبر تاریخیاش،
مصدق ،گرفتار تب-و-تابها و اختالفهای
دکتر
ّ
گوناگون درونی و جدائی و انشعابهای بیپایان بوده
است ،مبالغهآمیز به نظر میرسد.
از نگاه برخی منتقدان و مخالفان ،سکوت و بیعملی
جبهۀ ملّی در همان بعد از ظهر  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
میتواند برای نمایش عدم کارآئی و پایان حیات سیاسی
آن کافی باشد( .در عین حال ،برخی از همین مخالفان
و منتقدان این سکوت و بیعملی را بزرگترین خدمت
جبهۀ ملّی به ایران میدانند ،چرا که ،به نظر آنان ،باعث
تحمل کودتای  ۲۸مرداد ،به پرتگاه
شد کشور ما ،با ّ
بلوک شرق سقوط نکند و چند دهه از تاریخ خود را زیر
یوغ یک رژیم شبه-استالینی از دست ندهد .در پاسخ
میتوان گفت که اگر چنین شده بود – یعنی اگر ایران
به «اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود» پیوسته بود –
اکنون به جای گرفتاری در وحشت حکومت اسالمی،
جزو دیگر کشورهائی که بیش از سی سال پیش از یوغ
این اردوگاه آزاد شدند ،از حداقلی از آزادی و دموکراسی
برخوردار میبود!)
«اگر»ها و «ایکاش»های تاریخی را که راه به جائی
نمیبرند ،رهاکنیم و به آنچه به واقع رخ داده ،در حدود
شناخت یا تص ّوری که از آن داریم ،بپردازیم :آنچه از
لحاظ موضوع مورد بحث ما اهمیت دارد این واقعیت
است که جبهۀ ملّی به رغم همۀ آنچه که بر سرش آمده
و بر سرش آوردهاند ،تاب آورده و هنوز کسانی هستند
که در شرایطِ بیش از دشوار و طاقتفرسای کنونی از
نام و میراث و اعتبار و برنامۀ آن حراست میکنند و راه
را برای نوزائی آن از طریق همیاری و پشتیبانی نیروهای
سیاسی دیگر که در اصول با جبهۀ ملّی شریکاند یا
میتوانند با آن همکاری کنند باز نگاه میدارند؛ و

طبعاً امیدوارند که با حضور
این نیروها جبهۀ ملّی معنا و
کارکرد اصیل و واقعی ،یعنی
«جبهه»ای ،خود را باز یابد.
یادآوری برخی اصول و
هدفهای اساسی جبهۀ ملّی،
که طبعاً با گذشت زمان و
بویژه با وقوع انقالب اسالمی
متناسب و تنظیم شدهاند ،به با
معنا بودن چنین آرزویی کمک
میکند :برقراری حق حاکمیت
ملّی از طریق تاًمین آزادی و
دموکراسی ،حفظ تمامیت
ارضی ،جدائی دین از حکومت،
تالش برای تاًمین عدالت اجتماعی ،رعایت اصول اعالم
شده در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،تاًمین آزادیها و
حقوق اقلیتها…
جز این جبهۀ ملّی از امتیاز و برکت میراث رهبر
محمد مصدق ،برخوردار است که
تاریخی خود ،دکتر
ّ
میتواند سهم مؤثری در گردهمآمدن و همسوئی و
همراهی نیروهائی که همچنان به او ارج میگذارند،
داشته باشد .در پی بیش از شصت سال سنجش و
مصدق ،که بخش بزرگی از
کاوش و نقد در کارنامۀ
ّ
آن خالی از نکوهش و انکار و حتّی تحقیر و تخفیف
نبودهاست ،وی هنوز و همچنان جایگاه نماد آزادی و
رستگاری سیاسی ایرانیان را حفظ کرده است.
باز از نگاه همان کسی که سه ربع قرن تاریخ
بالواسطه را زیسته ،برای نزدیک شدن به این آرزو و
سپس تحقّق آن میتوان سناریوئی را که در زیر میآید،
در نظر آورد که طبعاً بوسیلۀ صاحبنظران و خبرگان و
دستاندرکاران تصحیح و اصالح و تکمیل خواهد شد
و یا ،اگر راه یا روایت مناسبتری به نظر برسد ،عرضه
خواهد گردید:
نخست و پیش از هر چیز جبهۀ ملّی ،یا آنچه در حال
حاضر از آن باقی مانده ،باید به خود آید و به سرعت
و قاطعانه به کشمکشها و اختالفهای درونی ،که در
سایۀ وخامت اوضاع و رویدادهای این چند دهه رنگ

باخته و معنای خود را از دست دادهاند ،پایان دهد:
سه شاخۀ طرفداران شاپور بختیار ،کریم سنجابی و
داریوش فروهر (به ترتیب حروف الفبا ذکر کردیم که
از همان ا ّول کار دعوا مرافعه پیش نیاید) گرد هم آیند،
اختالفات خود را حل کنند یا کنار بگذارند و ،متناسب با
شرایطی که اینک ملّت و مملکت ما در آن گرفتاراند ،در
توافقی نظیر آنچه این سه رادمرد در خرداد  ۱۳۵۶بدان
رسیدند ،گام ا ّول را بردارند.
راستی این است که در این سالهای درا ِز هزیمت
رهروان و طرفداران این سه تن چنان بر طبل شکاف و
اختالف میان خود کوبیدهاند که اینک تص ّور گردآمدن
آنها سخت دشوار به نظر میرسد .در مقابل تنها میتوان
و باید بر ضرورت و گریزناپذیری این اتحا ِد دوباره تاًکید
کرد؛ و برای باورکردن امکان تحقّق آن ،به یاد آورد که
همان گونه که بختیار و فروهر سرانجام با خون خود
وفاداری به آرمان جبهۀ ملّی را به اثبات رساندند،
سنجابی نیز با دریافت حکم تکفیر از جانب آیتاهلل
خمینی ،که هزینه یا در واقع افتخار آن ،کمتر از شهادت
نیست ،دلبستگی و پایمردی خود را نسبت به جبهۀ
ملّی تا پایان حفظ کرد.
پس از فراهم آمدن شرایط انسجام و اتحاد هستۀ
اصلی جبهۀ ملّی ،نوبت به نهضت آزادی میرسد که،
ِ
دردناک
این بار سرشار و گرانبار از تجربههای تلخ و
آمیختن سیاست با مذهب ،مشتاقانه و صمیمانه به
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جبهۀ ملّی بپیوندد و به داستان دراز و پرپیچ-و-خم
رابطۀ این دو سازمان تاریخی ،که خاک آن تماماً به
چشم مردم ،بویژه مردم عالقمند و دوستدار این دو
سازمان رفته است ،پایان دهد .در اینجا طبعاً قصد
بررسی و برشمردن راستی و ناراستیهای گذشته

ائتالفی استقبال خواهد کرد و خود نیز مورد استقبال
قرار خواهد گرفت.
از آنجا که چنین ائتالفی علیاالصول در پی آن
خواهد بود که هر چه گستردهتر باشد و هر چه بیشتر
نمایندگان طیفها و گروههائی را که دغدغۀ نجات

جبهۀ م ّلی معتبرترین ،سالمترین و مناسبترین ت ًاسیس یا سازمان یا تشکل

سیاسی برای پاسخ دادن به نیازها و بغرنجهای جامعۀ ایرانی بوده است .چنین
ادعائی ،آن هم در زمانی که جبهۀ م ّلی ،نه تتها هم اکنون ،که کم-و-بیش از همان

آغاز ،گرفتار اختالفهای گوناگون درونی و جدائی و انشعابهای بیپایان بوده است،
مبالغهآمیز به نظر میرسد.

نیست .آنچه مورد نظر است تاًکید بر این ضرورت است
که هنوز و همچنان نزدیکی و همکاری و ائتالف میان
این دو تاًسیس تاریخی هم ممکن و هم ضروری است.
پیوستن نهضت آزادی به جبهه راه را برای «ملّی-
مذهبی»ها هموار خواهد کرد .در واقع ،نه تنها راه را
هموار خواهد کرد ،بلکه عم ً
ال و نظرا ً را ه دیگری برای
آنان نخواهد گذاشت (چنین فرصت ،یا چنین بنبستی،
را با توجه به نتایج علیاالصول مثبت آن ،که به ندرت
و به استثنا در عالم سیاست به وجود میآید ،باید به
فال نیک گرفت .هر چند که از نتایج تلخ و مصیبتبار
این گونه «فرصتها یا بنبستها» که در جریان انقالب
اسالمی فراوان بودند ،غافل نیستیم ).ملّی-مذهبیها هم
سازمانی خود
در هیئت سازمانی – اگر همچنان به وجود
ِ
باور دارند — و هم به صورت گروهی میتوانند به جبهه
بپیوندند .قرائن و امارات فراوان نشان میدهد که شرکت
«ملّی-مذهبیها» در چنین ائتالفی بسی آسانتر و
طبیعیتر از پیوستن نهضت آزادی بدان است.
طرفداری و حتّی پیوستن روشنفکران مذهبی ،چه
در قالب سازمانی و چه به صورت همراهی و همفکری،
از چنین جمع یا هیئت یا سازمانی گریزناپذیر است.
بیانیهای که اخیرا ً بوسیلۀ ده تن از چهرههای برجستۀ
روشنفکری مذهبی منتشر شد ،به تنهائی نشان میدهد
که چه نزدیکی و گاه چه این-همانی فکری و عملیای
در صحنۀ سیاست میان آنان و جبهۀ ملّی وجود دارد.
ترتیبی که تا اینجا در مورد این سه شاخۀ اپوزیسیون
فراهم آمده هیچ دلیل خاصی ،بجز جلوگیری از ازدحام
در برابر مقر جبهۀ ملّی و مهمتر از آن ،آشفتگی در
شکلبندی مقالۀ حاضر ندارد .بدین ترتیب ،گروهها و
تجمعهای دموکرات و آزادیخواه و چپ و روشنفکری،
چه آنها که سابقه و تاریخچۀ طوالنیای دارند و چه آنها
که در دههها و سالهای بعد از انقالب تشکیل شدهاند
یا خیال تشکیل شدن داشته و به یمن اختناق اسالمی
موفق به چنین کاری نشدهاند ،نیازی ندارند که برای
تشریک مساعی در پاگرفتن ائتالف بزرگ و پیوستن
به جبهۀ ملّی یا اعالم پشتیبانی از آن ،ترتیب و آداب یا
تقدم
تقدم و تاًخری را رعایت کنند .هر چند که فضل ّ
آنها که در این کار پیشقدم شوند ،محفوظ خواهد بود.
این نکته در مورد کنشگران و پیگیران خارج از
کشور نیز صادق است .اینان نیز میتوانند هر وقت
آمادگی
بخواهند و ،چه بهتر که هر چه زودتر ،با اعالم
ِ
جبهۀ ملّی برای ازسرگیری فعالیت جبههای ،حمایت
خود را از آن اعالم کنند .برای مثال ،میتوان مطمئن
بود که تشکلّی نظیر «اتحاد جمهوریخواهان» که دیگر
ی هیچ ادعا
عمری از سر گذرانده و همواره صبورانه و ب 
و انتظاری پیگیر خواستها و شعارهائی نظیر آنچه در
اینجا آمد ،با آغوش باز از فراهم آمدن امکان چنین

مملکت و مردم را دارند ،در بر بگیرد ،باید پذیرای
ادغام اصالحطلبان ،طبعاً نمایندگان اصیل و واقعی و
باورکردنی این «حرکت» ،نیز باشد .برای مثال ،میتوان
اعالم کرد که کسانی از اصالحطلبان که فیالواقع و
صمیمانه در پی اصالح رژیم از طریق همکاری با آن
بوده و در این راه اعصاب خود و مردم را خورد کرده
و سرانجام دریافتهاند که میخ بر سنگ میکوبیدهاند،
میتوانند با پذیرفتن خواستهای اساسی جبهه بدان
بپیوندند.
این نوشته جای پرداختن به «ا ّما» و «اگر»ها و کم-
و-زیادکردن کارنامه و سوابق گروهها و گرایشها نیست،
ولی استثنائاً ذکر این نکته را الزم میداند که طبعاً
حافظۀ اعضای جبهه ،همچنانکه دیگر هموطنان ،چندان
ضعیف نیست که به یاد نیاورند چگونه اصالحطلبان در
انتخابات  ۱۳۷۶و سالهای پس از آن شعارها و به طور
کلّی گفتمان آزادیخواهان را از آنان ربودند و بیش
از بیست سال با این توشۀ غصبشده با هستۀ سخت
رژیم به انواع معامالت دست زدند و هرگز کوچکترین
آمادگی برای نزدیک شدن به پرچمداران و میراثداران
واقعی اصالحطلبی و مردمساالری نشان ندادند .در عین
حال ،از یاد نمیبریم که هم حرکت اصالحطلبی و هم
جنبش سبز در دامان خود شخصیتهائی پروردهاند که
بدون بهرهمندی هم از دانش و تجربه و هم از استواری و
پایداری آنها ،جبهه از وزن و اعتبار صرفنظرناکردنیای
محروم خواهد ماند .ناگفته پیداست که حضور
نمایندگان اصالحطلبی اصل گستردگی و شمول هر
چه بیشتر جبهه را تقویت خواهد کرد و خود وسیله و
تمهید و تضمینی خواهد بود در برای پرهیز از خشونت
و منحرفنشدن از راههای مسالمتآمیز مبارزه.
رعایت همین دو اصل آخر ،یکی گستردگی هر چه
بیشتر جبهه و دیگری برگزیدن شیوههای مسالمتآمیز
مبارزه ،خواه ناخواه مستلزم این است که راه برای جلب
و پذیرفتن همکاری آن دسته از طرفداران و حتّی
کارگزاران رژیم که به بیهودگی تالش خود برای حفظ
آن به رغم خواست و تشخیص اکثریت بزرگ مردم پی
بردهاند و نتایج هولناک چنین اصراری را دریافتهاند،
باز گذاشته شود .نیازی به یادآوری ندارد که توجه به
این نکته بویژه آنجا که پای نیروهای مسلّح و نیروهای
انتظامی درکار است ،اهمیت تعیینکنندهای مییابد.
با اندکی پیش راندن خِ نگ راهوار خوشبینی و شاید
سادهلوحی میتوان تص ّور کرد که جبهه برای رهبری
جنبش شیوۀ شورائی را در پیش خواهد گرفت که
جزئیات آن طبعاً متناسب با ماهیت و کیفیت و توانائی
خود جبهه تعیین خواهد شد .در صورتی که قرار شود
یا شرایط اقتضا کند که وظیفه یا برخی از وظایف شورا
به عهدۀ یک فرد گذاشته شود ،مناسب آن خواهد بود
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که این فرد عضو یا نمایندۀ هیچ یک از سازمانها یا
تشکلهائی که در جبهه گرد هم آمدهاند ،نباشد.
تصادفی بودن ودر نتیجه آسان بودن پیروزی انقالب
اسالمی ،خواه-نا-خواه این تص ّور خوشبینانه را در
ایرانیان ایجاد کرده است که اگر – نگارنده وسوسه
میشود بگوید «اگر به فرض محال»! — چنین جبههای
با وجود کوه عظیم مشکالت و موانعی که در برابر آن
است ،پا بگیرد و تشکیل شود ،پیروزی در دسترس و
حتمی است .آشکار است که چنین نیست و نیازی
هم نیست که در این مختصر به دالیل آن بپردازیم.
در حال حاضر تنها باید به این قانع بود و بسنده کرد که
تشکیل چنین جبههای میتواند ما را به داشتن بدیل،
یا آلترناتیوی ،در برابر حکومت اسالمی مطمئن کند و
از این طریق اعتماد به نفس و امید به آینده را در ما
زنده نگاه دارد.
با نظر داشتن به این شرط ،جبهه طبعاً از اعالم
هدفهائی که امکان و وسائل دسترسی به آنها را
ندارد ،پرهیز میکند و به طرح خواستها و دستزدن
به اقداماتی اکتفا میکند که در شرایط سلطۀ حکومت
اسالمی و در چارچوب قوانین آن – هر چند که خود
هرگز بدانها پایبند نبوده — قابل تص ّور و قابل دفاع یا
عملی باشند (نظیر به رسمیتشناختن احزاب ،برگزاری
تظاهرات ،انتخابات آزاد… تا پیشنهاد یک قانون اساسی
جدید – با اتکا بر فرمایش تاریخی آیتاهلل خمینی با
این مضمون که هر نسلی حق دارد قانون پدران خود را
پشت سر گذارد و قانون یا قوانین جدیدی چنانکه خود
میپسندد و میخواهد ،وضع کند)…
این طرح مختصر و سردستی تجربههای حدود سه
ربع قرن تاریخ بالواسطه ،همچنانکه میراث تاریخی
انقالب مشروطیت و قانون اساسی آن را در نظر داشته
و نقطۀ آغاز آن را میتوان حرکت آزادیخواهانهای
دانست که در همان اواسط دهۀ پنجاه در برابر رژیم
شاه آغاز شد .در آن زمان دخالت گریزناپذیر آیتاهلل
خمینی و «نهضتی» که در پی خود داشت ،از یک سو،
و واکنش بیخردانۀ شاه در برابر آن و بیاعتمادی مطلق
آزادیخواهان به وی ،از سوی دیگر ،کار را به انقالب
اسالمی کشاند که ضرورت پشتسر گذاشتن آن اظهر
منالشمس است.
حقانیت ،صحت و اعتبار شکل و محتوای جنبش یا
جبهه یا ائتالفی را که در اینجا طرح مختصر و سردستی
آن ذکر شد ،در این چارچوب باید یافت .از دالیل
توسل به گنجینۀ تجربههای گذشته ،هر چند
رجوع و ّ
که عموماً شکستهای تلخ و دردناک به بار آوردهاند،
پرهیز از راهحلها و پیشنهادهای نوین ،ا ّما بیریشه و
مندرآوردی است که هر از گاهی از جائی سربرمیآورند
و اندک زمانی بعد حتّی نزد مبتکرانشان به فراموشی
سپرده میشوند.
در ضمن ،برای آنها که از کنجکاویای بیش از حد
معمول برخوردارند و به همین علت ممکن است بپرسند
چه شده است که کسی که همین چند سال پیش امکان
تحقق دموکراسی در ایران را چیزی در حد بردن جایزۀ
بزرگ بلیطهای بختآزمائی میدانست ،حاال از برنامهای
حرف میزند که خواه-نا-خواه متضمن دستیابی به
دموکراسی یا برخهای از آن است ،به ذکر این نکته
قناعت میشود که در این فاصله شمار بلیطهای
بختآزمائی ،طبعاً به علت کمبود مشتری ،کاهش پیدا
کرده و در ننیجه جایزۀ آن هم کوچکتر شده ولی
جاذبۀ خود را همچنان حفظ کرده است.
____________________________
وام گرفته از عنوان کتابی نوشتۀ نقی حمیدیان.
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ائتالف یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت
حسن یوسفی اشکوری

دو مقدمه ضروری:
یکم .ضرورت عملی ائتالف در قلمرو جامعه و
سیاست
«ائتالف نیروهای سیاسی» برای رسیدن به هدف
و یا اهدافی تعریف شده و مشترک ،هم تعریف و
محدوده مشخص دارد و هم از دیرباز در تمام جوامع و
در اشکال مختلف (از ادوار پیشامدرن تا پسامدرن) کم
و بیش رواج داشته و دارد .دلیل اصلی آن نیز ضرورت
کنش های سیاسی و حتی اجتماعی است .جوامع و
از جمله جوامع مدرن و در نظام های دموکراتیک ،در
سطوح مختلف متکثرند و این تکثر و تنوع فکری و
اجتماعی و دینی و زبانی و قومی و گرایشات متنوع در
امور مختلف اجتماعی و انسانی ،هم گریزناپذیر است و
هم بسیار مفید و برای تعالی اجتماعی و گره گشایی از
معضالت عمومی از جمله حفظ انسجام و وحدت ملی،
ائتالف حول اهداف متفاوت و تعریف شده و چه بسا
موقت ،ضرورتی است عملی و تخلف ناپذیر.
این ائتالف ها غالبا در گروههای متفاوت جمعی در
اشکال مدرن حزبی و سیاسی و یا نهادهای مدنی و گاه
پایدار و درازمدت است و گاه موقت و ناپایدار؛ گاه در
سطح منطقه ای است و گاه در سطح ملی .در جوامع
مدرن و در نظام های پارلمانی ،عمدتا ائتالف احزاب
سیاسی در شرایطی خاص (مثال در شرایط خطر به
قدرت رسیدن حزب و یا جریانی مضر مانند احزاب
راست و افراطی در کشورهای اروپایی متأخر) ،ضرورتی
تام پیدا می کند .چنان که در بیست سال اخیر در چند
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روی داده است.
دوم .ضرورت ائتالف در جوامع بی سامان و
استبداد زده و در حال گذار
اما در جوامع استبداد زده و در عین حال آشفته و
در برزخ بین نظام بی سامان و سامان مطلوب ،ضرورت
ائتالف بین افراد و یا جریانها و یا سازمانهای سیاسی
همسو و هم هدف ،بسیار بایسته تر و ضروری تر است.
جامعه ایران در دوران پس از انقالب و در این چهار
دهه ،یکی از جوامع بحران زده و آشفته و در حال
غلیان است و ،به دلیل ساختار حقوقی و حقیقی نظام
جمهوری اسالمی ،ملت ایران ،در برزخ انواع بحران

از جمله بحران ناکارآمدی
و نابسامانی و ایجاد فاصله
روزافزون بین ملت و دولت
گرفتار آمده اند .هرچند
جامعه در بطن و در عمق
خود ،به شدت متکثر است
ولی در یک سطح کالن،
جامعه ایرانی در این چهل
سال به تدریج به دو قطب
متخالف و در پاره ای موارد به
دو قطب دشمن تقسیم شده
است .واقعیت این است که،
همان اندازه که تکثر و تنوع
جامعه ایران و وضعیت رنگین
کمانی آن از جهاتی مثبت و مفید است ،گرایش تند به
رادیکالیسم و افراطی گری و در نهایت آشتیناپذیری
دشمنانه از دو سو ،می تواند بسیار منفی و خطرناک و
در نهایت به زیان همه و بیشتر به زیان ملت و منافع
ملی و حراست از کشور باشد.
معموال چنین جوامعی را «جوامع در حال گذار» می
نامند .زیرا نظام حاکم یعنی قطب مسلط و مقتدر ،در
عین تکثر درونی و انسجام نسبی ،در یک سو ایستاده
و ،با اصرار بر ایدئولوژی عقب مانده خود ،مانع به
سامان شدن مطلوب و تثبیت نظام دموکراتیک می
شود و ،در مقابل ،منتقدان و مخالفان (و به تعبیر عام
اپوزیسیون) نیز می کوشند به هر نحو ممکن ،نظام
حاکم را به تغییر و حداقل انعطاف به سود اهداف
خود وادار سازند .به دلیل وجود تنوع و تکثر در جناح
اپوزیسیون از یک سو و ضرورت تحقق هدف مشترک
تمام جناح های منتقد از سوی دیگر ،همواره ائتالفی
فراگیر و مؤثر در این جریان مطرح شده و غالبا از
ضرورت عاجل آن سخن گفته می شود .هدف مقطعی
چنین ائتالفی سیاسی و احیانا نهایی ،البته به هم زدن
توازن قوا به سود مخالفان و گاه در نهایت اسقاط رژیم
است.
با توجه به چنین وضعیتی است که از اوایل دهه
شصت و بیشتر پس از آغاز جنبش دوم خرداد موسوم

به دوران اصالحات و بعدتر جنبش سبز ،جریان های
مختلف و متنوع و گاه متضا ِد منتقد و یا اپوزیسیون در
داخل و خارج از کشور همواره از ضرورت ائتالف نحله
های مختلف سیاسی و منتق ِد حاکمیت ایران سخن
گفته و بارها و بارها دیگران را بدان فراخوانده و گاه
در عمل نیز برای تحقق آن کوشیده اند .به ویژه زمانی
که امید به امکان انعطاف در حاکمیت و در نتیجه
تغییر از بین رفته و یا کمتر شده ،دعوت به تالش
های فراگیر در پرتو انسجام های ائتالفی و تشکیالتی
برای ایجاد تغییرات جدی تر نیز بیشتر شده است .در
دوران اصالحات و جنبش سبز ،غالبا محورهای این
ائتالف البته اصالح طلبانه در داخل جستجو می شد
ولی در سالهای اخیر ،به دلیل انسداد سیاسی داخلی و
ناکارایی عملی دولت حسن روحانی ،سخن از ضرورت
ائتالف های فراگیر و مؤثر در جریانهای مختلف عمدتا
در خارج از کشور شنیده می شود .ظاهرا در چنین
فضایی است که نشریه «میهن» موضوع شماره ۲۶
خود را به موضوع ائتالف اختصاص داده و از من نیز
خواسته شده که تحلیل و دیدگاه خودم را در این باب
بنویسم.
ائتالف و یا همگرایی؛ کثرت در عین وحدت
حال با ذکر این دو مقدمه ،پاسخ خودم را به
پرسش های چندگانه میهن با دوستان و خوانندگان به
اشتراک می گذارم؛ بدان امید که اندک فایدتی بخشد.
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پاسخ کوتاه من این است که :تا اطالع ثانوی ،تحقق
ائتالفی فراگیر و گسترده در جریان عام و پرشمول
مخالفان تحول خواه و تغییر طلب جمهوری اسالمی،
ِ
عمال ممکن نیست و از این رو آنچه عمال ،هم ممکن
است و هم مفید ،تالش های هوشمندانه و برنامه ریزی
برای شکل دادن به همگرایی عام ملی است که از
طریق تشکیل گروههای کوچک و یا تأسیس شبکه
های پر شمار فکری و سیاسی و البته دارای اهداف
تعیین شده و قابل تحقق و دارای استراتژی های
مشخص و معقول همراه با بسیج تمام امکانات واقعا
موجود و قابل حصول است .طی چنین روندی است
که در یک فرایند ،به موقع و به ضرورت ،ائتالف هایی
در سطح گسترده ملی پدید خواهد آمد.
برای تبیین این تحلیل ،ناگزیر به مبنای معرفتی ام
اشاره می کنم؛ توجه بدان مهم است و برای ارزیابی
معقولیت و یا عدم معقولیت تحلیل ام ،الزم است.
چنان که از تاریخ و قواعد تغییرات اجتماعی و
تحوالت مدنی در تمام عرصه های جامعه و فرهنگ و
سیاست و اقتصاد آموخته ام ،بر این گمانم که تغییرات
تمدنی ،به طور اساسی از عینیت به ذهنیت است و
نه بر عکس .آگاهم که دو نظریه اساسی در این باب
وجود داشته و دارد :آغاز تغییر در ذهنیت و اندیشه و
تفکر و بعد اثرگذاری آن در قلمرو واقعیت و عینیت و
یا بر عکس ازعینیت به وذهنیت .هریک از مدافعان و
حامالن دو نظریه ظاهرا متخالف ،برای مدلل کردن
تئوری معرفتی مختار خود ،به انواع دلیل متمسک
شده و می شود و هریک نیز در جای خود معقول
و مقبول می نماید ولی شاید درست تر آن باشد که
گفته شود بین ذهن و عین در بستر تحوالت تمدنی،
یک رابطه تعاملی و یا دیالکتیکی پایدار برقرار است و
از این رو نباید هیچ یک از دو عامل را نادیده گرفت و یا
کم اهمیت دانست .فکر می کنم نظریه مختار شریعتی
در این باب که گفته است نه «مارکس» و نه «ماکس
وبر» ،بلکه «مارکس وبر» .شاید داستان مرغ و تخم
مرغ باشد و از این رو مجادله بیهوده بنماید ولی در
هرحال به گمانم واقعیت ها نشان می دهد که در عالم
واقع همه تغییرات در اشکال مختلف از عالم واقع و در
خارج از ذهن من و شما روی می دهد و نه برعکس.
در مقام ارائه استداللی حداقلی اشاره می کنم
«مسما»یی پدید آمده و بعد
که در تاریخ همواره
ّ
«اسم»ی و عنوانی برای آن انتخاب شده است .من اگر
وجود نمی داشتم ،هرگز «حسن» نامی با این هویت
مشخص و یگانه مطرح نمی شد .یا در سطح روشن
تر ،تمام ادیان و یا ایدئولوژی ها و مکتب های فکری
تعین واقعی در
و فلسفی و اقتصادی و  . . .در پی ّ
عالم خارج نامبردار شده و دارای نام و عنوان مشخص
شده اند .از دینهای ابتدایی بگیرید تا دینهای متأخ ِر
توحیدیِ زرتشتیت ،یهودیت ،مسیحیت و اسالم .اول
تعین یافت و بعد عده
جنبش پروتستانی پیدا شد و ّ
ای دیگر نامش را گذاشتند «پروتستانتیسم» و بعدتر
«رفرماسیون مسیحی» .به طور کلی «ایسم»ها مدتی
بعد و با تأخیر به ایدئولوژی ها و مسلک ها به عنوان
پسوند افزوده شده اند .باز هم به عنوان نمونه :در
آغاز اسالم ،گروهی پیدا شدند با افکاری کم و بیش
متفاوت و متعارض با عموم مسلمان و با عملکردی
متمایز ،و بعد مخالفان نامش را گذاشتند «خوارج».
تفکرات مارکس مطرح و متداول شد و بعد نامش شد
«مارکسیسم» .این که گفته اند مسیح مسیحی نبود و
محمد مسلمان نبود و مارکس نیز مارکسیست نبود،
دقیقا به همین معناست.

حال اگر چنین اندیشه و تحلیلی درست باشد و
مقبول ،در ارتباط با موضوع مورد بحث ،بر این نظرم تا
زمانی که امری واقعیت پیدا نکند ،عنوانی نیز برای آن
تعین چیزی نیز ،به علل و عوامل
پیدا نخواهد شد؛ و ّ
قریب و بعید و پیچیده ای باز می گردد که عمدتا
خارج از اراده و تصمیم فردی افراد است .همه «اسباب
ائتالف» باید فراهم شود و گرنه هیچ اتفاقی نمی افتد.
اگر قبول کنیم که تا کنون هیچ نوع ائتالفی بر ضد
جمهوری اسالمی ،حداقل در حد مطلوب و مؤثر ،موفق
نبوده ،بدان دلیل است که عوامل و زمینه های عینی
و خارجی آن فراهم نبوده و گرنه قاعدتا موفقیت به
دست می آمد .در صورت فقدان شرایط و شروط عینی،
با هیچ ترفندی و در واقع به صورت اراده گرایانه نمی
توان به ائتالف و اتحادی پایدار و مؤثر دست یافت.
اما در این میان چه می توان کرد؟ اگر به واقعیت
ها و الزامات عملی آنها ملتزم باشیم ،به گمانم آنچه
شدنی است و عمال می تواند مفید واقع شود ،ایجاد
بسترهای الزم برای همگرایی عام از طریق تشکیل
نهادهای کوچک و یا تأسیس شبکه های خرد و پر
شمار در سطوح مختلف و برای تحقق اهداف مشخص
و قابل حصول در حوزه های متنوع فرهنگی و مدنی و
سیاسی و اقتصادی است .توضیح دقیق تر این پیشنهاد
آن است که تا اطالع ثانوی پیشنهاد ایدهآلی «ائتالف
بزرگ» را رها کنیم و ازعنوان «همگرایی» استفاده
کنیم اما این همگرایی از طریق نهادسازی متنوع و
پر شمار در حوزه های مختلف و برای تحقق اهداف
مرحله ای و موقعیتی معین به دست می آید .به دیگر
سخن ،این نهادها در نهایت به سوی تحقق یک هدف
غایی و در جهت آن حرکت و تالش می کنند و آن
ایجاد همگرایی همبسته است؛ و صد البته زمانی که
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گروههای همسو و دارای گرایشات فکری و سیاسی
قابل
نزدیک به هم و در نهایت
ِ
حول اهدافِ مشترک و ِ
حصول مرحله ای ،هم بسته شوند و نهادهایی را در
ِ
قلمرو مسائل فرهنگی و یا سیاسی و یا… ایجاد کنند
و برای تحقق آن اهداف بکوشند .ممکن است جمعی
در اتاق فکری گرد آیند و به تدوین نظریه ها بپردازند
و گروهی دیگر به برنامهریزی کارشناسانه در حوزه
اقتصاد و یا محیط زیست و یا حقوق اقوام و یا حقوق
زنان و دهها موضوع مهم در حال و آینده اهتمام کنند.
اگر جویبارهای خرد در جهت همگرایی حرکت کنند،
در نهایت و در لحظات تحول اساسی تاریخی در نظام
سیاسی ایران ،به رود بزرگ ائتالف عملی و واقعی (و
نه دستوری و از باال) خواهند پیوست .طی این روند،
در واقع همان تقویت جامعه مدنی در سطوح مختلف
جامعه است.
تجربه انقالب بزرگ و مردمی ایران نیز ،مؤید
موفقیت چنین روندی است .نهادهای شکل گرفته
فرهنگی و مدنی و سیاسی پر شمار تحت عناوین
مختلف در مرکز و در شهرها و حتی در روستاها
(اعم از انقالبی و رادیکال و محافظه کار و مذهبی و
غیرمذهبی) در طول چند دهه ،در سالهای ۵۷-۵۶
به هم متصل شدند و در نهایت ،هم رهبری خود را
یافت و هم چنان همبستگی ای ایجاد شد که به زودی
طومار رژیم ظاهرا استوار و پایدار را در هم نوردید .این
که چنان رهبری ای به فرجامی بد منتهی شد ،البته
تجربه تلخی است و می بایست در تحوالت همگرایانه
های بعدی (البته تا آنجا که ممکن است) مورد استفاده
قرار گیرد و از اشتباهات رخ داده ،احتراز شود.
چنان که روشن است چنین رویکردی با هیچ نوع
همگرایی در تعارض نیست بلکه در جهت تکامل و
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«همگرایی» استفاده کنیم اما این همگرایی از طریق نهادسازی متنوع و پر شمار
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آید .به دیگر سخن ،این نهادها در نهایت به سوی تحقق یک هدف غایی و در جهت
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ملی فراهم آید ،چنان هدفی بزرگ الجرم محقق خواهد شد .قطره قطره جمع گردد

وانگهی دریا شود .به عبارت دیگر مناسب است که از جزء به کل برسیم و نه بر عکس.
تمام شرایط و شروط یک ائتالف ملی فراهم آید ،چنان
هدفی بزرگ الجرم محقق خواهد شد .قطره قطره
جمع گردد وانگهی دریا شود .به عبارت دیگر مناسب
است که از جزء به کل برسیم و نه بر عکس.
در این صورت دیگر صحبت از رهبری فردی و
جمعی و مانند آنها بالموضوع خواهد شد .هرچند
رهبری فردی در عین کارآمدی بیشتر (به ویژه در
جامعه کم و بیش هنوز توده ای ایران) ،به شدت مستعد
ایجاد کاریزما و در نهایت استبداد فردی و یا صنفی و
طبقاتی است (چنان که در انقالب ایران رخ داد) و از
این رو رهبری جمعی و نهادی و دموکراتیک مناسب تر
است ولی ،در هرحال ،ظهور هر نوع رهبری در ائتالف
های سیاسی و یا جنبش های توده ای و خیابانی آینده
خارج از اراده و تصمیم آگاهانه من و شماست؛ هر نوع
تحولی به شرایط اجتماعی «روز واقعه» و احیانا ظهور
چهره های فعال و پیشگام بستگی دارد.
در این چهارچوب ،مطلوب و بایسته آن است که

توسعه آن است ولی البته از جزء به کل و نه بر عکس.
از این رو ،می توان گفت وحدت در عین کثرت است.
اگر واقعا افرادی و یا جمعیت هایی تشخیص می دهند
که می توانند به صورت ائتالفی با دیگر گروههای هم
سو حرکت کنند ،می توانند؛ ولی به گمان راقم ،چنین
تالش وارونه ای در شرایط کنونی و تا اطالع ثانوی
چندان کارساز نخواهد بود .تجربه چهار دهه نیز مؤید
آن است .ضمن این که باید توجه داشت گروههای
متعارض از نظر اهداف و یا راهبردها ،چگونه می توانند
یک ائتالف بزرگ و کارآمد ملی را سامان دهند؟ مثال
جمهوری خواهان چگونه می توانند با سلطنت طلبان
و تالشگران برای بازگشت پهلوی ها به تخت و تاج
«شاهنشاهی ایران» ائتالف کنند؟ و یا چگونه و با چه
منطقی در عرصه عمل سرنگونی طلبان یا براندازان
(کسانی که از یک سو بر این نظرند که هر نوع تحولی
منوط به اسقاط رژیم است و از سوی دیگر حداقل
برخی برای اسقاط رژیم استفاده از هر ابزاری را مجاز
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تجربه انقالب بزرگ و مردمی ایران نیز ،مؤید موفقیت چنین روندی است.

نهادهای شکل گرفته فرهنگی و مدنی و سیاسی پر شمار تحت عناوین مختلف در
مرکز و در شهرها و حتی در روستاها در طول چند دهه ،در سالهای  57-56به

هم متصل شدند و در نهایت ،هم رهبری خود را یافت و هم چنان همبستگی ای
ایجاد شد که به زودی طومار رژیم ظاهرا استوار و پایدار را در هم نوردید .این که

چنان رهبری ای به فرجامی بد منتهی شد ،البته تجربه تلخی است و می بایست در

تحوالت همگرایانه های بعدی (البته تا آنجا که ممکن است) مورد استفاده قرار گیرد
و از اشتباهات رخ داده ،احتراز شود.

می شمارند و این کار را هم ممکن می دانند و هم
مفید) با جریانهایی که (به هر دلیل و با هر استداللی)،
چنین رویکردی را نه ممکن می دانند و نه مفید و
در نهایت به تحوالت درون زا (هم به معنای تحوالت
داخلی و ملی و هم به معنای مبارزات اصالح طلبانه و
عاری از خشونت و بدون دخالت های بیگانه و احیانا
در گفتگو و تعامل با نظام حاکم) باور دارند و آن را
هم ممکن می دانند و هم مفید و در نهایت کم هزینه
تر ،در یک جبهه ائتالفی قرار بگیرند و مثال ذیل یک
عنوان چه بسا پر طمطراق (مانند کنگره ملی و یا
شورای فالن و  ). . .کنار هم بنشینند و مثال برای آینده
ایران برنامه ریزی کنند؟ دو هدف متضاد همزمان قابل
حصول نیست .گفتن ندارد که فعال در اینجا بحث بر
درستی این فکر و نادرستی آن فکر نیست ،مسئله
امکان و یا عدم امکان تحلیل ها و راهبردهاست.
اهداف عام همگرایی
برای تدقیق پیشنهاد مورد نظر ،اشارتی به ترجیحات
خودم می کنم .اصول ضروری همگرایی مطلوب من
می تواند چنین باشد:
ایران به مثابه ظرفی گریزناپذیر برای انواع مظروف
و تقدم عملی و نظری آن بر هر مظروفی .از باب نمونه
دو عنصر بنیادی در ایرانیت ضروری می نمایند :ملّیت
(البته نه لزوما به معنای ناسیونالیسم نژادپرستانه و
فاشیستی بلکه به معنای حفظ هویت تاریخی مجموعه
مردمان ایران زمین در جغرافیای فرهنگی آن) و
تمامیت ارضی میهن .مؤلفه دوم ،آشکارا به معنای نفی

هر نوع تجزیه طلبی (تجزیه به معنای دقیق و حقوقی
آن) است.
دموکراسی ملی («ایرانیان برای همه ایرانیان» بر
بنیاد حقوق برابر تمام کسانی که شناسنامه ایرانی
دارند).
التزام به اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب .۱۹۴۸
به ویژه ماده اول و دوم آن.
حکومت عرفی (سکوالر و بدون التزام به «حق
ویژه» برای هیچ گروه مذهبی و یا قومی و… در
ساختار حقوقی نظام –  – stateیعنی قانون اساسی).
عدالت اجتماعی (به معنای توزیع متوازن و عادالنه
هرچه بیشتر امکانات بالقوه و بالفعل عمومی در گستره
جامعه و ملت).
تعامل در روابط خارجی در چهارچوب اصول یاد
شده و یا تأمین منافع ملی.
همگرایی در هسته ها و شبکه های تودرتو در قلمرو
ایرانیان داخل و خارج از کشور.
تمامی
ِ
البته می توان این مواد را به یک و یا دو اصل عام و
با شمول موارد دیگر تقلیل داد و یا بر عکس می توان
باز بر این اصول مؤلفه هایی دیگر افزود .این مواد صرفا
از باب نمونه است و حداقل ترجیحات راقم است.
واپسین نکته؛ محاصره مدنی
واپسین نکته آن که برای تحقق ایده همگرایی و
یا تأسیس نهادهای مناسب در داخل و در خارج از
کشور ،تعیین راهبردهای مناسب و واقع بینانه در قبال
حکومت کنونی جمهوری اسالمی مهم است .هرچند
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این مبحث موضوع مستقلی است و الزم است در
باره آن تحقیق و بررسی دقیقی انجام شود ،ولی می
توان گفت ،اگر استراتژی اسقاط رژیم نباشد ،منطقا
راهی جز استفاده از تمام ابزارهای مشروع و کارآمد
بالفعل برای عقب راندن حاکمیت خودکامه والیت
مطلقه فقیه ،وجود ندارد و برای حصول این نتیجه،
باید از تمام امکانات واقعا موجود و نه فرضی و آرمانی،
استفاده کرد .شاید عنوان مناسب همان «محاصره
مدنی» باشد که در مقطعی پس از جنبش سبز مطرح
شد .با توجه به ماهیت مبارزاتی چنین جنبشی ،تعبیر
«پیشروی سنگر به سنگر» نیز مناسب می نماید .یک
بار مرحوم دکتر یزدی با اشاره به همین راهبرد می
گفت :اینجا استالینگراد است!
در هرحال به عنوان یک اصل کلی ،هر اقدامی که
به اندازه س ِر سوزن توازن قوا را به سود جنبش مطالبه
محور گروههای متنوع مردم به هم بزند ،مفید است و
باید مورد استفاده واقع شود .عمال نیز راهی جز این
نیست .از تأسیس نهادهای مدنی گرفته تا حضور
اثرگذار در انواع انتخابات های معمول در جمهوری
اسالمی و یا تحرکات خیابانی و سامان دادن انواع
جنبش اعتراضی صنفی و قومی و مذهبی و جنسیتی
و… به دور از هر نوع خشونتی .به گمانم این ابزارها
دایره های متداخل اند و نه منفک و متعارض.
گفتن ندارد که راهبرد اسقاط رژیم و آن هم به هر
قیمت به عنوان پیش شرط هر نوع بهبودسازی آینده،
صد البته الزامات خود را دارد و به کلی با راهبرد تحول
خواهانه ملی مورد نظر در این گفتار ،متفاوت و حتی
می توان گفت متعارض است.
این را هم بگویم که من به اصالح ناپذیری مطلق
رژیم حاکم به عنوان یک اصل و قاعده مقطوع ،باور
ندارم و چنین گزینه ای را ،که ظاهرا مورد توافق
بسیاری قرار گرفته است ،نه به لحاظ معرفت شناختی
قابل دفاع می دانم و نه در عمل و گزینه های رقیب
را موفق تر و به ویژه مفیدتر به حال مردم در حال و
آینده ارزیابی می کنم .اگر در مسیر راه موانعی هست
(که هست) ،باید با اندیشه و تدبیر و با استفاده از
تجارب جهانی و تاریخ تحوالت اجتماعی قرن اخیر
خودمان ،این موانع را برداشت و گام به گام پیش رفت.
با این حال سیر تحوالت احیانا پرشتاب آینده درستی
و نادرستی راهبردها را آشکار خواهد کرد.
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آستانه۲۶

(تازههای ادبیات فارسی)
شمعانه اصفهانی

در این شماره به معرفی یک رمان ،یک نمایشنامه و
یک ترجمه در بازار ادبیات ایران میپردازیم:
خون خورده – مهدی یزدانی خرم – نشر
چشمه
اولش خون بود…
چه فرقی میکند خون o ،منفی باشد یا Aمثبت.
از هر نوعی که باشد قرمز است و جاری .جاری اما تا
در رگ باقی است .بیرون که بریزد دیگر خون نیست.
حیات ندارد .جویی جاری است که فقط میرود تا
جایی که در زمین داغ فرو رود و لَکی به جا گذارد…
این همان خونی است که مهدی یزدانی خرم در
آخرین اثرش”خون خورده” تصویر کردهاست.
“خونی که آرام و ُکند راه باز میکرد وسط زمختی
آسفالت خیابان میچرخید میان آبی که رقیقش کرده
بود و پخش میشد؛ پخشتر .خونی که سیاه میزد با
رگههای سرخ روشن و خودش را میرساند به جدول
سیمانی کنار جوی و کمکم میگسترد روی آسفالت.
خیابان را خون گرفته بود .خونی که از شکاف جدول
سیمانی راه باز کرده بود به جوی خشکی که تهش یک
گربهی مرده دراز به دراز افتاده بود و هنوز بو نگرفته
بود .گربهای که از فرط پیری جان دادهبود در جوی
خون رقیق شدهای که خیابان را پوشانده بود
آب و
ِ
ِ
پوست خاکیاش را… و بعدش
پوستش را رنگ میزد.
صداها بلندتر شدند .ردها در خون .یکی لیز خورد روی
خیس خون خیابان و دیگری از ترس خود را
ُسریِ
ِ
پس کشید .ولولهای بر پا بود .آدمها از پیاده رو تماشا
میکردند و عکس میگرفتند و در صبح ِ پاییزی به
تماشای خونی مشغول بودند که کل ت ََرکهای آسفالت
را پُر کرده بود و کمکم فرو میرفت در زمین…”
رمان خونخورده چهارمین اثر مهدی یزدانیخرم
قصهی پنج برادر است در دههی شصت ایران .از تهران
تا اصفهان ،از بیروت تا آبادان و از مشهد تا کلیسای
کوچکی در محلهی نارمک تهران که دو روح (روح
خبیث خالدار و روح شاعر آزادیخواه) بر صلیب لقش
نشستهاند و گاه قصهای از سالهای قبل میگویند.
رمان قصهی برادران “سوخته” است که در تاریخ گم
شدهاند و فقط در قطعهی  ۱۶۰بهشت زهرا پنج سنگ

قبر به نام آنهاست.
محسن مفتاح در رمان
کیست؟ دانشجوی فوق
لیسانس دانشگاه تهران
در رشتهی زبان و ادبیات
عرب .او کسی است که از
خواندن دعا بر سر قبور و
به جا آوردن اعمال مردم
امرار معاش میکند .قرآن و
مفاتیح میخواند .قرار است
با پول این کار پایاننامهاش
را که دربارهی تاثیر شعر
متنبی بر آدونیس از منظ ِر
خیالورزی است ،تمام کند و
برای دکترای ادبیات عرب به بیروت برود .بیروت شهر
رویاهایش است .برای رسیدن به این هدف در خانه هم
کار میکند .نمازهای قضا و البته روزههای ناگرفتهی
دیگران را میپذیرد .این شغل خانوادگی اوست .پدرش
هم تا قبل از مرگ در ابن بابویه قرآن میخوانده.
پدر مرده و او جانشین شده ”.محسن مفتاح امروزی
بود ،ولی اعتقاد داشت مردهها منتظر کلماتاند برای
آمرزش و برای راحتتر بودن .پدرش همیشه به او می
گفت«کلمه آدم زنده رو سبک میکنه ،چه برسه ُمرده
رو ».و محسن شنبهها را گذاشته بود برای سر زدن
به مشتریهایی که داشت در بهشت زهرا؛ ُمردههای
خوبی
همانهایی که معتقد بودند کلمه از را ِه دور به
ِ
تن ُمرده اثر نمیکند ،و
ادا کردنش از کنا ِر گو ِر پُر از ِ
سنگهایی که باید آب میخوردند و خشک میشدند
در هوای آزاد”.
امروز شنبه است و او به بهشت زهرا آمده تا طبق
جدولی که دارد به قطعات مختلف سر بزند .از جمله
پنج قبر از برادران سوخته .قبرها را بشورد .قرآن بخواند
و دو شاخه گل سرخ یا داوودی روی هر کدام بگذارد.
رمان خونخورده مجموعهای داستان تودرتو است.
پنج قصه از مرگ برادران سوخته در سال  ۶۰که در
یک ماه پاییزی در پنج شهر فوت کردهاند .هر قصه
عالوه بر زندگی و مرگشان همزمان تاریخ آن برهه را

هم نشان میدهد .این پنج برادر ،یکی عاشق است و با
معشوق در اصفهان در شب انتخابات ریاست جمهوری
سرنوشتنش تغییر میکند .دیگری در روزهای حصر
آبادن وسط جنگ است .آن یکی عکاس خبری
روزنامهی جمهوری اسالمی در بیروت است .دیگری
به مشهد میگریزد و کوچکترین عضو خانواده در سد
غرق میشود .در این میان دو روح سرگردان مدام از
گذشته میگویند و مفتاح هم مثل نخ تسبیح قصهی
این برادرها را در هم میکند .همهی این قصهها در
قصهی تاریخی از صالحالدین ایوبی فاتح اورشلیم
تنیده شدهاست.
در قسمتی از رمان میخوانیم:
“اما تاریخ پر است از آدمهایی که مسیر را عوض
میکنند و بعد گم میشوند در زمان .مثل زید .سر
یحیی را زید بن واقد شبانه از جامع اموی خارج
کرد .معمار مشهو ِر خلیفهی مقتدر اموی میدانست
ارزش این سر چهقدر است برای کفار و معامله
ِ
کرد .معاملهای که ردش در تاریخ گم شد و حاال در
استان تهران و حومه» قرار
ساکی با آرم«تربیت بدنی
ِ
داشت ،کنار پای ناصر و مریم و این تاریخ است که
شوخیهایش را تمام نمیکند انگار .وقتی زید آخرین
نگاه را به سر انداخت و در جعبه را بست و آن را داد
به چهار مرد نقابدار ،دستش راسوی آسمان برد و زیر
لب هر پانزده آیه را خواند .با صوتی حزین و آرام… :
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و در حینی که این پانزده آیه را با صدای بلند
میخواند ،چهار مرد گر ِد جعبه دایره زده بودند و
صلیب میکشیدند و چیزی میخواندند… و زید بن
واقد وقتی خواندن را تمام کرد ،همراه غالمانش سوار
اسب شد و در کوچههای دمشق گم… گم…گم… زید
در اواخر عمر بارها به آن شب فکر کرد و مطمئن
شد کار درستی انجام داده است .اما استغفار می کرد.
استغفار”.
هنر مهدی یزدانیخرم این است که موقعیتی از
تاریخ را انتخاب میکند و آن را به صورت تصویری
در قالب رمان بازگو میکند .رمان خونخورده روایت
تاریخی کمتر خوانده شدهاست .یزدانیخرم نوعی
ادبیات مسیحی را به فارسی نوشتهاست .به طور نمونه
داستان گروگانگیری ارامنه در کلیسا در بحبوحهی
انقالب را بازگو میکند .موقعیت اجتماعی جامعهی
ارامنه که جایی کمتر نوشتهشده به شکل یک رمان
درآورده .در هر داستان کلیسایی معرفی میکند .از
کلیسایی در محلهی نارمک گرفته تا وانک در اصفهان،
گاراپت در آبادان ،کلیسای حریصای لبنان ،کلیسای
مسروپ مشهد تا کلیسای قدیمی بیتلحم.
رمان اولش با خون شروع میشود ولی با آب به
پایان میرسد .بی شک خون و آب یعنی تاریخ .انگار
نویسنده تاریخ را از خون بیرون کشیده و در آب شسته
و داستانی دستش داده تا در ذهن مخاطب جا بگیرد و
یادش باشد که دههی شصت آدمهایی بی صدا داشت
که بی هیچ حرفی زیر صفحات تاریخ دفن شدند.
آدمهایی که تاریخ زندگی و مرگشان امروز را ساختند
اگرچه سوخته .پدرها و مادرانی که از بس مصیبتشان
زیاد بود فرصت مردن و دق کردن نداشتند .جای همه
عم ِر جوانشان باید زندگی میکردند تا چند سال بعد
از یاد بروند.
نمایشنامه :عشق روی خرپشته -حمید جبلی
– نشر پریان
تاتر اشانتیونی از زندگی واقعی است که چراغها
خاموش میشود ،پرده کنار میرود و با ورود بازیگر،
صحنه روشن میشود .درست شبیه تولد .بازیگر
روی صحنه ،زندگی میکند .سختی کارش آنجاست
که هزاران چشم به دست و زباناش است .شاید
زندگی واقعیاش پُر از درد باشد اما
در صحنهای از
ِ
مجبور است روی سِ ن بخندد .یا نه برعکس؛ شاد است
و مجبور به اشک ریختن است .بازیگر اختیار ندارد.
ی است که نویسنده برایش نوشته و او باید
سرنوشت 
اجرا کند .پایان نمایش ،او از صحنه خارج میشود .سِ ن
به خواب میرود .تازه وقت آن میرسد که تماشاچی در
ذهناش به سوگ معجزهی کلمات و حرکات بنشیند.
این روزها که به تاتر نسبت به سینما کم لطفی شده
بر آن شدم با معرفی اثری تازه چاپ شده از هنرمند
عزیز حمید جبلی ادای دِینی به این هنر کرده باشم.
کتاب” عشق روی خرپشته ” که کمتر از یک ماه
است به بازار آمده اولین بار سال هشتاد با هنرمندی
رضا ژیان روی صحنه رفتهاست .آن روزها چون هنوز
دنیای مجازی همه گیر نبوده شاید معدود افرادی خبر
از این اجرا داشته و نمایش را دیده باشند .حاال بعد از
سالها متن نمایشنامهی آن توسط حمید جبلی و
نشر پریان چاپ شده است.
نمایشنامهی” عشق روی خرپشته ” قصهی مرد و
زنی مسن است که در آسایشگاه سالمندان زندگی
میکنند؛ سعادت و مهین .جناب سعادت از اهالی
قدیمی تاتر در آسایشگاه سالمندان در انزوا و تنهایی
سر میکند .بانو مهین از همکاران قدیمی دوران خوش

جوانی او بر حسب اتفاق یا جبر روزگار برای ادامهی
زندگی به این آسایشگاه میآید .بانو مهین بر خالف
جناب سعادت پیری و سالمندی و همینطور تنهایی و
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سیبی بیرون میآورد.
مهین :سعادت ،روی پای خودت میتونی وایسی؟
سعادت :من تمام عمر روی پای خودم وایسادم.

رمان خونخورده (مهدی یزدانی خرم /نشر چشمه) مجموعهای داستان

تودرتو است .پنج قصه از مرگ برادران سوخته در سال  60که در یک ماه پاییزی در

پنج شهر فوت کردهاند .هر قص ه عالوه بر زندگی و مرگشان همزمان تاریخ آن برهه
را هم نشان میدهد .این پنج برادر ،یکی عاشق است و با معشوق در اصفهان در شب

انتخابات ریاست جمهوری سرنوشتنش تغییر میکند .دیگری در روزهای حصر آبادن

وسط جنگ است .آن یکی عکاس خبری روزنامهی جمهوری اسالمی در بیروت است.
دیگری به مشهد میگریزد و کوچکترین عضو خانواده در سد غرق میشود .در این

میان دو روح سرگردان مدام از گذشته میگویند و مفتاح هم مثل نخ تسبیح قصهی
این برادرها را در هم میکند .همهی این قصهها در قصهی تاریخی از صالحالدین

ایوبی فاتح اورشلیم تنیده شدهاست.

بی کسی را قبول ندارد .روحیهی خوب بانو مهین ،جان
تازهای در کالبد بیرمق جناب سعادت میدهد و نفس
عشقی را که در دوران جوانی و سالهای بازی نمایش
لیلی و مجنون در سینهی جناب سعادت حبس شده
است ،آزاد میکند.
نمایشنامهی ” عشق روی خرپشته ” اعتراف
عاشقانهی این دو نفر است از عهد جوانی که در دلشان
رسوب کرده .اینکه چه شده سعادتِ جوان آن زمان در
کافه نادری به مهین چیزی نگفته و این نگفتن چرا
موجب شده همه عمر به عشق مهین ازدواج نکند؟ آنها
حاال میخواهند در خانهی سالمندان ،جوانی از دست
رفتهشان را زندگی کنند.
نمایشنامهی” عشق روی خرپشته ” که نزدیک
به شانزده سال از خلق آن میگذرد بسیار خواندنی
و دلنشین است .نمایشی که توسط رضا ژیان در نقش
پیرمرد روی صحنه رفته .شاید این حسن تصادف بوده
که آخرین اجرای تاتری رضا ژیان در صحنهای اتفاق
افتاده که از جنس آنچه او سالیان دراز ،خاکش را
سرمهی چشم کرده و وجب به وجب آن مکعب سیاه را
با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده .صحنهای که
وقتی در آن ،کالم از دهان بیرون میداده گرما و بخار
نفسش در بهمن سرد سال هشتاد صورت تماشاگر را به
آرامی نوازش میداده و در جانش رخنه میکرده .جان
مایه و شاه بیت نمایش “عشق روی خرپشته” پرداختن
به زندگی واقعی هنرمندان است .انسانهایی ساده و بی
آالیش با آرمانها و آرزوهایی بزرگ که عموما پایان
تلخی داشتهاند و البته هنوز هم دارند.
قسمتی از صحنهی دوم:
مکان؛ حیاط خالی خانهی سالمندان .با یک توری
سیمی حیاط را به دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم
کردهاند .موقعیت سایههای پشت پنجرههای زنانه و
مردانه عوض شده .سعادت آرام به سمت توری وسط
حیاط میآید .چند لحظهای اطراف را نگاه میکند.
سایهی مدیر را میبیند که در دفتر است .سعادت
خانم مهین را صدا میکند و بعد آهنگی را با سوت
میزند .مهین از قسمت زنانه بیرون میآید و پشت
توری میایستد.
مهین :سالم سعادت ،هنوز این آهنگ رو یادته.
سعادت :سالم بانو مهین .مگه میشه یادم بره.
سعادت از روی ویلچر بلند میشود و از جیبش

مهین :پس دیگه روی اون صندلی نشین.
سعادت :چه عیبی داره؟
مهین :من دلم میگیره .فکر میکنم تو خیلی
مریضی.
سعادت :باشه ،دیگه نمیشینم .این سیب رو برای
شما آوردم.
مهین :دستت درد نکنه .چه بویی داره! حاال چطوری
بگیرمش؟ از الی این توری که رد نمیشه.
سعادت :صبر کن االن درستش میکنم.
سعادت چاقویی از جیبش بیرون میآورد و سیب را
قاچ میکند و از الی توری به مهین میدهد.
اینروزها که دل و ذهنمان پُر از دود و دم و درد
است شاید خواندن نمایشنامهای خوب ،حال دلمان
را بهترکند .هرچند خواندنش به پای دیدناش روی
صحنه نمیرسد .اما باز شاید مرحمی بر دردمان باشد.
پس بخوانیم.
مجموعه داستان آتش بازی -ریچارد فورد –
ترجمهی :امیرمهدی حقیقت
ریچارد فورد در سال  ۱۹۴۴در شهر جکسون
ایالت میسیسیپی امریکا به دنیا آمده است .فعالیت
ادبیاش را با رمان نویسی شروع کرده .نخستین
رمانهایش عبارتند”یک تکه از قلم” و” خوششانسی
نهایی” .در فاصلهی نوشتن این دو رمان مدتی در
ویلیامز کالج دانشگاه پرینستن درس داده و سپس
در مجلهی نیویورک به نوشتن گزارشهای ورزشی
پرداختهاست؛ پس از تعطیلی مجله ،رمان “ورزشی
نویس” را نوشته که حکایت رماننویس شکست
خوردهای است که به گزارشنویسی ورزشی رو میآورد
و در پی مرگ پسرش دچار بحران میشود .این رمان
اقبال خوبی یافته و مجلهی تایم آن را یکی از پنج
رمان برتر خواندهاست .رمان “ورزشی نویس” نامزد
جایزهی قلم فاکنر شده است.
ریچارد فورد پس از راک اسپرینگز چهار رمان دیگر
نوشته ،از جمله “روز استقالل” که در سال ،۱۹۹۵
برندهی جوایز پولیتزر و قلم فاکنر شده است .همچنین
چهار مجموعه داستان هم دارد .او در این سالها جوایز
گوناگون دیگری را نیز به دست آورده است ،از جمله
جایزهی قلم برنارد ماالمود و فیتزجرالد و پرنسس
آستوریاس.
داستانهای این مجموعه گزیدهای است از کتاب
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راک اسپرینگز؛ نخستین مجموعه داستان کوتاه
ریچارد فورد .او پس از انتشار این کتاب ،به یکی از
بهترین داستان کوتاه نویسان نسل خود بدل شده و در
کنار نامهایی چون ریموند کارور ،جان آپدایک ،ریچارد
پیتس ،توبیاس وولف ،آن بیتی و جین آن فیلیپس قرار
گرفته است .منتقدان با شگفتی نوشتند ریچارد فورد پا
جای پای رئالیستهای بزرگی چون شروود اندرسن و

می رسد و می داند که باید تصمیمش را بگیرد.گفتم:
«آره ،هستی ».گفتم که هست ،چون عین حقیقت بود.
بعد سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم و در نتیجه
نشنیدم مادرم بعد از شنیدن جواب من چه گفت .آن
موقع چند سالم بود؟ شانزده سال .آدم شانزده ساله
هنوز بچه است ،ولی میتواند یک مرد بالغ هم باشد.
حاال چهل و یک سال دارم و بی هیچ افسوسی به آن

نمایشنامهی « عشق روی خرپشته « (حمید جبلی /نشر پریان) اعتراف

عاشقانهی دو نفر است از عهد جوانی که در دلشان رسوب کرده .اینکه چه شده
ِ
سعادت جوان آن زمان در کافه نادری به مهین چیزی نگفته و این نگفتن چرا موجب

شده همه عمر به عشق مهین ازدواج نکند؟ آنها حاال میخواهند در خانهی سالمندان،
جوانی از دست رفتهشان را زندگی کنند .نمایشنامهی» عشق روی خرپشته « که

نزدیک به شانزده سال از خلق آن میگذرد بسیار خواندنی و دلنشین است.
فرانک اوکانر گذاشته است.
بیشتر داستانهای این کتاب(آتش باز) در
گلچینهای داستانی ادبیات امریکای شمالی
در چند دههی اخیر چاپ شده است .از جمله،
داستان “کمونیست”که ریموند کارور آن را در
بهترین داستانهای کوتاه آمریکایی و داستان “راک
اسپرینگز”را در گزیدهی داستانهای محبوبش،
شاهکارهای داستان کوتاه امریکایی جای داد.
داستانهای این مجموعه اغلب حکایت مادران و
پدران بد آورده است و اثری که حال و روز آنها بر
زندگی فرزندانشان میگذارد ،فرزندانی که همواره از
دور یا نزدیک ناظر آنها بودهاند .راویها حدود بیستو
پنج تا چهل سال دارند و ماجرایی را در گذشتهی
خود به یاد میآورند ،به این امید که معنی و اثر آن را
در زندگی کنونی خود دریابند .خاطرههایشان بیشتر
به اواخر دورهی نوجوانی باز میگردد و چیزهایی که
از دستشان رفته است .در داستانهای فورد ،آدم ها
عمدتا تنها و دور از خانهاند .در بیشتر داستانها از
جمله خوش بینها ،دلدادهها ،گریت فالز و راک
اسپرینگز راوی به زندگی از هم پاشیدهی خانوادهی
خود میاندیشد.
زنان این داستانها معشوقه ،مادر یا دخترند .این
زنها قوی یا جسورند ،اما در این داستانها دنیایی
چندان زنانه را ترسیم نمیکنند و بیشتر فرصتی،
به خواننده میدهند برای مشاهدهی اثری که زن بر
زندگی و سرنوشت مرد میگذارد.
در قسمتی از داستان کمونیست میخوانیم:
” … « یه چیزی ازت بپرسم راستش رو میگی؟»
گفتم« :آره».
مادر به من نگاه نمیکرد .گفت «:قول بده راستش
رو بگی».
گفتم «:باشه».
فکر میکنی من هنوز خیلی زنم؟ حاال دیگه سی و
دو سالمه .تو نمیفهمی این یعنی چی .ولی بهم بگو
چی فکر میکنی؟»
روی لبهی ایوان ایستاده بودم ،رو به درختهای
زیتون به دل مه چشم دوخته بودم .دیگر نمی
توانستم غازها را ببینم ،اما هنوز صدای بال و پرشان
را میشنیدم و کم و بیش میتوانستم هوایی را که زیر
بالهای سفیدشان میجنبید حس کنم .حال کسی
را داشتم که تک و تنها روی یک پل چوب بستی
ایستاده است ،می داند قطار تا لحظاتی بعد به پل

روز فکر میکنم ،هرچند من و مادرم دیگر هیچ وقت
آن جوری با هم حرف نزدیم و صدای او را مدتهاست
که نشنیدهام ،مدتها”.
در داستانهای این مجموعه نیز یک تصویر ،یک
لحظه ،یا مواجهه با چیزی (هرچند جزئی یا در ابتدا
نامحسوس) زندگی شخصیتها را در چشم به هم
زدنی زیرورو میکند.
بیل بوفورد ،سردبیر مجلهی هنری۔ادبی گرانتا،
ریچارد فورد را در کنار چهرههایی چون ریموند کارور
و توبیاس وولف ،آفرینندگان جریانی ادبی موسوم
به رئالیسم کثیف دانست و در توصیف این جریان
نوشت که قصههای آنان مبتنی بر واقعیتهای تلخ
زندگی است .روزمرهی شخصیتهای طبقهی متوسط
جامعه .به تعبیر او ،این نویسندگان با خونسردی و
خویشتنداریای گزنده و عاری از اغراق از تلخیهای
زندگی مینویسند.
در قسمتی از داستان راک اسپرینگز میخوانیم”:برای
سفرمان ماشین خوبی جور کرده بودم؛ یک مرسدس
زغال اختهای ،به سرقت رفته از پارکینگ یک مطب
چشم پزشکی در وایتفیش مونتانا .به خیالم به درد
این راه دور و دراز می خورد؛ اوال چون فکر میکردم
کم مصرف است ،که البته نبود ،و ثانیا چون به عمرم
هیچ وقت سوار یک ماشین درست و حسابی نشده
بودم .تا آن موقع چندتایی شورلت لکنته داشتم و
چندتایی وانت دست دوم ،مال آن وقت ها که کم سن
و سال بودم و با کوباییها مواد میکشیدم.
روز اول ،این ماشین ،حسابی کیفمان را کوک کرده
بود .شیشهها را باال و پایین میدادم و ادنا برایمان
جوک میگفت و شکلک در می آورد .گاهی حسابی
شاد و سرزنده میشد .تک تک اعضای چهرهاش مثل
فانوس روشن میشد و در نورشان میشد زیباییاش را
دید که با تمام زیباییهای متداول فرق داشت”.
بعد از خواندن این مجموعه داستان متوجه میشویم
که ریچارد فورد نمیگذارد فراموش کنیم آدمها چگونه
رفتار میکنند؟ و چگونه باید رفتار کنند؟ خواننده در
این داستانها عادت میکند چیزی را بدیهی نشمرد و
پیش از هر قضاوتی کمی بیشتر فکر کند ،شاید چون
شخصیتهای داستانها در دنیاهایی سرگردانند که
انگار گزینههای پیش رویشان ته کشیده است .کتاب
تمام میشود اما همواره سؤالی ته ذهن خواننده شکل
میگیرد”فکر میکنی او کسی شبیه من باشد؟”
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در اساس پرسشی غلط و انحرافی است .چرا که
عقب نشینی هر سیستم حکومتی در برابر مطالبات
دموکراسی خواهانه رابطه مستقیم با قدرت بسیج
مردمی اپوزیسیون دموکراسی خواه دارد.
بدترین سناریو برای منافع ملی مداخله نظامی
خارجی است که هم برای جنبش دموکراسی خواه
مرگبار است و هم برای کل جامعه .عواقب دردناک
مداخله خارجی که به کجا می انجامد را همه می
دانیم و الزم به ذکر آن نیست.
هرچند جمهوریخواهان ایران باید برای تحقق
سناریوی اول تالش کنند ،اما هسته سخت و تندرو
جمهوری اسالمی تا به امروز نشان داده که اراده
ای قوی برای ادامه حکومت مطلقه فقیه و سرکوب
جنبش دموکراسی دارد .با توجه به این واقعیت
سناریوی محتمل برای شرایط ایران آن است که
تا شکل گیری یک ائتالف وسیع و تبدیل آن به
نیرویی که بتواند مردم را به صحنه آورد و موازنه قوا
را دگرگون کند هنوز راه نسبتا درازی در پیش است
و در این راه حاکمیت جمهوری اسالمی برای ادامه
حیات خود هزینه مبارزه دموکراسی خواهانه را باال
خواهد برد و در هر موردی که الزم ببیند دست به
سرکوب و خونریزی خواهد زد .جنبش دموکراسی
خواهی ایران احتماال بدون گذر از این مراحل سخت
به نقطه تغییر موازنه قوا که شاید از آن نقطه به بعد
تحول بدون خشونت و کشتار ممکن شود ،نخواهد
رسید .روزی که ائتالف وسیعی از جمهوریخواهان
بتواند با موفقیت مردم را علیه دیکتاتوری مذهبی
به نافرمانی و اعتصاب فراگیر مدنی فراخواند ،روز
امیدواری برای آشتی ملی و تحقق دموکراسی فرا
رسیده است.
گفتمان و شعار
مهمترین اجزاء تشکیل دهنده گفتمان ائتالف
تاکید بر ارزش های عام جمهوری است ،اعتقاد به
این اصول در رفتار و کردار ائتالف جمهوری خواهان
باید بازتاب روشن و همه روزه خود را نشان دهد.
ادبیات بهداشتی و به دور از الفاظ تند و موهن،
احترام به عقاید و نظرات مخالف و نشان دادن اعتقاد
به ضرورت دفاع همه جانبه و مستمر از مخالف
به عنوان اصل مسلم دموکراسی در فعالیت های
نوشتاری و گفتاری ائتالف ،حق مطلق فرض نکردن
خود و باطل وانمود نکردن مخالفان ،رعایت احترام و
انصاف در نقد دیگری و نقد را وسیله کشف حقایق
و وصل نیروها و نه حذف و فصل آنها قرار دادن
از لوازم گسترش فرهنگ مدارا و توسعه و تقویت
ائتالف است.
شعار سازگار با گفتمان جمهوریخواهی در شرایط
انضمامی ایران شعار “انتخابات آزاد” بدون نظارت و
دخالت شورای نگهبان و سایر دستگاههای تفتیش
عقاید و تسویه و تبعیض است .این شعار با وجود
مضمون کامال دموکراسی خواهانه ای که دارد ،به
گونه ای نیست که حاکمیت بتواند به آسانی به آن با
برچسب “براندازی” مقابله کند.
به باور من این شعار کم هزینه تر ،عملی تر و
جذاب تر از شعار رفراندوم است و کسب اجماع
عمومی بر سر آن دشوار نیست .فراخوان به
“رفراندوم” امری است که برای دوران پسا جمهوری
اسالمی قابل دفاع است و در شرایط کنونی غیرعملی
است و جنبه بسیج کننده واقعی ندارد.

