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بحث در باره اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری

نمی توان یک رفتار واحد و مشخص از سوی حکومت

عدم دقت و تامل در بررسی دیالکتیک و رابطه

جمهوری اسالمی به یک نقطه عزیمت و مبنای

(و مردم) را در vهمه شرایط و در همه حاالت موازنه

(احیانا متغیر) بین قدرت حکومت از یکسو و قدرت

راهبردی برای تفکیک نیروهای سیاسی و خط مشی

قدرت بین حکومت و مردم متصور دانست و یا فارغ

ها و رویکردهای مختلف و متنوع آنان تبدیل شده

از «موازنه قوا» بین باال و پایین هسته سخت قدرت

ساده سازی و جزمیت در تحلیل و بالطبع تجویزهای

است.

و ذات و ماهیت بعضی قدرتها اصالح ناپذیر (و یا

سیاسی بیانجامد.

جامعه و جنبشهای درونی آن از سوی دیگر شاید به  

این پرسش دوگانه در ابتدا ساده می نماید و آنچه

اصالح پذیر) است؟ آیا پاسخ به این پرسش به تغییر و

براساس این نیاز راهبردی برای واکاوی این پرسش

باقی میماند جمعبندی دو دهه تجربه عملکرد اصالح

تحوالت و شکاف های درون ساختار قدرت (و از آنجا

به ظاهر ساده اما در متن و بطن خویش پیچیده

طلبی و اصالح طلبان از یکسو و برخورد هسته سخت

به نحوه مراوده اش با قدرت مردم و جامعه مدنی و

و حساس است که شورای دبیران نشریه میهن در

قدرت از سوی دیگر است .اما به راستی و از منظری

جنبشهای اجتماعی) نیز مرتبط است و یا امری است

ششمین سال فعالیت خود تصمیم گرفت موضوع

راهبردی و بنا به تجارب کشورهای مختلف جهان،

که بنا به مبانی بنیادین هر نظام قدرتی می توان در

شماره سی و سوم میهن را به بررسی

این پرسش به همان سادگی است که در ظاهر و در

باره آن داوری ای عام نمود؟

ابتدای امر می نماید؟

سرسخن

سرس نخ

«اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری حکومتها»

این یک بررسی و پرسش راهبردی است که که به

اختصاص دهد تا این پرسش مشخص بررسی

برای اینکه بار سنگین منازعات جاری بین نیروهای

خروجی های مختلف و خط مشی ها و رویکردهای

شود که آیا در شرایطی که جامعه مدنی و جنبشهای

سیاسی مختلف کنونی فعال در عرصه سیاسی ایران

گوناگون می انجامد .روشن نبودن و به نظم و سامان

مختلف (کارگری ،زنان ،معلمان ،دانشجویان ،حقوق

را از یک بحث نظری و آکادمیک راهبردی دور کنیم

نرسیدن این بحث و واکاوی راهبردی به اغتشاش

بگیران مختلف ،بیکاران ،مطالبه گران قومی و …)

اجازه میخواهیم بحث را از حوزه ایران خارج کنیم و

فکری و عدم مفاهمه و بدفهمی نیروهای مختلف

و یا کنشگری اعتراضی در عرصه خیابان ،اعتصابات

به صورت عام مطرح سازیم« :اصالح پذیری یا اصالح

سیاسی از رویکردهای یکدیگر منجر می شود.

گوناگون ،مقاومت و نافرمانی مدنی و… در مقیاسی

ناپذیری حکومتها» .آوردن واژه «حکومتها» در این

مرتبط و متصل دانستن (یا ندانستن) اصالح پذیری

کوچک و ضعیف قرار دارد و یا در شرایطی که همین

پرسش بدنبال بررسی این پرسش از منظری عام و

(و اصالح ناپذیری) حکومت ها با مسئله «موازنه قوا»

پویشها و کنشها و جنبشها در مقایسی گسترده و

تاریخی و جهانی است و نه الزاما و صرفا معطوف به

در عینیت و عمل سیاسی به سه خروجی مختلف

قوی و سراسری در جریان باشد برخورد و مواجهه

ایران.

خواهد انجامد :اصالح طلبی ،سرنگونی طلبی و تحول

حکومت ها ثابت و یکسان خواهد بود و یا تغییر

به عبارت دیگر و به صورت کالن و فارغ از

خواهی(این سه گانه موضوع   مورد بررسی درمیهن

خواهد کرد؟ همچنین؛ ثابت یا متغیر دانستن کنش

مصادیق مشخص آن (در ایران یا دیگر کشورها)،

شماره  ۲۲بود) .فارغ از درست یا نادرست بودن هر

بین قدرت حکومت و قدرت مردم ،چه تاثیری

می خواهیم واکاوی کنیم که آیا پرسش از «اصالح

یک از این رویکردها اما در مرحله اول مفاهمه هر

بر خروجی راهبردی و خط مشی سیاسی و احیانا

پذیری یا اصالح ناپذیری حکومتها» به طور مطلق

رویکرد و عدم ساده سازی و ادغام و متصل و متهم

شعارهای راهبردی هر جریان و گرایش سیاسی  

و انتزاعی قابل بررسی و پاسخگویی است و یا باید به

سازی یک رویکرد به یکی از رویکردهای متفاوت و

خواهد گذاشت؟

طور مشخص و انضمامی بدان پرداخت؟  پاسخ به این

رقیب دیگر ،مانع درک و دریافت و تحلیل درست

شورای دبیران نشریه میهن

پرسش تابع «موازنه قوا» بین حکومت و میزان قدرت

نیروها و موضع و موقف سیاسی آنها از یکدیگر و

جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن

و توان جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی است و

تنظیم رابطه شان با هم خواهد شد.

یلفانی
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اصالح ناپذیری ،مسئله ساختاری یا تابعی از موازنه قوا؟
علی افشاری

اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری بحثی دامنهدار رفورمیستی و انقالبی قرار می
و گسترده در فضای سیاسی ایران در دو دهه اخیر دهد و کماکان بر روی بازشدن
بوده است .جنبش اصالحی دوم خرداد اولین حرکت فضای سیاسی در جمهوری
اجتماعی گسترده برای پیگیری رویکرد رفورمیستی با اسالمی از طریق رویکردهای
هدف اصالح رفتار و خروجی عملکرد نظام جمهوری انتخاباتی اصرار دارد .استدالل
اسالمی بود؛ البته پیش از آن نهضت آزادی به رهبری آنها این است که موازنه قوا
مهندس بازرگان و آیت اهلل منتظری پایه گذار رویکرد دلیل بن بست کنونی است و
اصالح طلبانه بودند ،اما حرکت آنها در سطح نخبگان اگر بتوان با تمهیداتی قدرت
سیاسی متوقف ماند و به جنبش اجتماعی تبدیل نشد  .مردم را افزایش داد ،حکومت
بررسی دالیل آن از حوصله این مقاله خارج است؛ اما از ناگزیر از تسلیم خواهد بود .در
دوم خرداد  ۷۶حرکت اصالح طلبی با اتکا به تحرکات ادامه سعی می شود این نگرش
الیه های مختلف اجتماعی و ائتالف نانوشته بین مورد نقد قرار گرفته و دالیلی
بخشهای مختلف تغییرخواه جامعه ایران و جریانهای در خصوص اصالح ناپذیری
سیاسی منتقد در سطح گسترده شکل گرفت   وبا جمهوری اسالمی ارائه می
استفاده از شکاف در داخل بلوک قدرت ،توانست سید گردد.
محمد خاتمی را به اعتبار تالش های اصالح طلبانه اش
نخست باید توجه داشت اصالح پذیری یا ناپذیری
در دوران متاخر مدیریت وزارت ارشاد برخالف خواست یک نظام سیاسی تابعی از قواعد است و یک تفنن نظری
بخش مسلط قدرت بر منصب ریاست جمهوری بنشاند .و یا بحثی اعتباری نیست .تئوریها  وپراتیک سیاسی
ناکامی جنبش اصالحی دوم خرداد در اوایل دهه نقش مهمی در سنجش دارد .در پاسخ به کسانی که
هشتاد ،بحث اصالح ناپذیری جمهوری اسالمی را به اساسا اصالح ناپذیری یک نظام سیاسی را امری اثبات
صورت جدیتر در عرصه عمومی مطرح کرد و از آن ناپذیر و موهوم می دانند ،باید گفت بر اساس نظریه
موقع تا کنون بحث دراین خصوص در جریان بوده و کارل پوپر که نظریه درستی است؛ هر حرف و سخنی
فراز و نشیب یافته است  .البته تحوالت سیاسی بعد موقع ارزش بررسی دارد که قابل سنجش و ابطالپذیر
از جنبش سبز و بخصوص اعتراضات سراسری دی باشد  .ادعای “امتناع اصالحناپذیری حکومتها” اساساً
ماه  ۹۶حمایت اجتماعی و سیاسی از اصالح ناپذیری راه ورود به بحث را میبندد .این سخن که فرض ما باید
جمهوری اسالمی و لزوم تغییرات ساختاری را به میزان اصالحپذیری همه نظامهای سیاسی باشد ،حرفی است
چشمگیری افزایش داده است .تحریم گسترده انتخابات که نه پایه علمی دارد نه پایه منطقی و برخالف تئوریها
مجلس یازدهم که در جریان آن کمترین نرخ مشارکت و تجارب سیاسی و تحوالت تاریخی است  .نظامهای
رسمی انتخاباتی در ایران بعد از انقالب شکل گرفت ،به سیاسی هم مثل سایر پدیدههای سیاسی و اجتماعی،
نقطه عطفی در فراگیری نگرش فوق تبدیل شد که البته ظرفیت و کارکرد خاص خودشان را دارند .اگر یک نظام
مانایی آن مشخص نیست.
سیاسی انعطاف داشته باشد و حالت ایستا و بسته پیدا
مدافعان اصالح پذیری نظام در بین نیروهای معترض نکند ،استمرار مییابد  .برعکس ،نظامهایی که چنین
به وضع موجود کماکان استدالل می کنند که هنوز خصلتی نداشتهاند و در برابر تحوالت و مطالبات جامعه و
شواهد مطمئن و تخلف ناپذیری برای اینکه نظام تن به نیروهای جدید سیاسی مقاومت کردهاند ،اصالحناپذیری
تغییرات مورد نظر مردم ندهد ،وجود ندارد و لذا کماکان خودشان را نشان داده و با تحوالت انقالبی کنار رفتهاند.
به دنبال رویکرد های رفورمیستی هستند .برخی از این
بنابراین این ادعا که ما همیشه باید فرض کنیم هر
جریان نیز با تعریف تحول خواهی خود را در بین رویکرد نظامی اصالحپذیر است ،ابطالناپذیر و به لحاظ علمی

مردود است و اساساً موضوعیتی ندارد .این حرفها بیش
از آنکه یک واقعیت سیاسی را نشان دهد ،آرزوی سیاسی
قائالن و سیاستورزی خاص شان را بازتاب می دهد که
همیشه به اصالح جمهوری اسالمی دل بسته و برای
سیاستورزی خودشان مرز و قید ثابت و تغییرناپذیری
ترسیم کرده اند و آن قید ،فعالیت در چارچوب ساختار
قدرت جمهوری اسالمی بوده است .این فعالیت مبتنی
بر این فرض است جمهوری اسالمی همیشه پابرجا
خواهد بود .اما جامعه چنین فرضی ندارد و دلیلی هم
ندارد که چنین فرضی داشته باشد .برای جامعه ،ایران
موجودیتی متفاوت و متمایز از جمهوری اسالمی است
و جمهوری اسالمی زمانی میتواند اعتبار داشته باشد
که اصالح شود تا برای ایران مفید باشد .در حالی که
در دو دهه گذشته  مسیری کام ً
ال معکوس طی شده
است .با شکل گیری جنبش اصالحی دوم خرداد گذشته
جمهوری اسالمی ،یعنی از سال  ۵۸تا  ،۷۶نمره منفی
از اکثریت جامعه گرفت .تالشهای دو دهه گذشته برای
اصالح این نظام نیز با شکست مواجه شده است .همه این
واقعیتها ،به لحاظ استقرایی و منطقی ،کفایت میکنند
برای اینکه ما جمهوری اسالمی را یک نظام اصالحناپذیر
بدانیم .اصالحناپذیری جمهوری اسالمی از منظر عینی و
بخصوص تحوالتی که نظام و جامعه در انتخابات مجلس
یازدهم گذراندند یک واقعیت ثابت شده است.
قائالن به نگره ” پتانسیل اصالح پذیری جمهوری
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اسالمی” چند فرض غلط دارند .نخست ارزیابی نادرست
از منشا مشکالت است .بنیاد اصالح ناپذیری نظام انسداد
ساختاری آن است .ساختار قدرت جمهوری اسالمی با
دادن بخش های اصلی قدرت به نهاد والیت فقیه و ایجاد
امتناع در گردش قدرت اجازه تغییرات معنادار و پایدار
سیاسی و اجتماعی نمی دهد؛ ازاینرو گذاربه دمکراسی
و گشایش های سیاسی در ایران ناگزیر به تغییرات
ساختاری و تضعیف و یا انحالل نهاد والیت فقیه گره
خورده است .مشروطه سازی از نهاد والیت فقیه و تبدیل
ولی فقیه به پادشاه تشریفاتی نظیر بریتانیا با مضامین
مفهومی نظریه والیت فقیه و پراتیک آن تعارض داشته
ومتضاد است .ولی فقیه عالوه بر حکمرانی ادعای زعامت
معنوی داشته و برای خودش رسالت ایدئولوژیک قائل
است .نگاه کالن وی ترسیم کننده دوگانه حق و باطل
است .سلطان چنین ادعایی برای نظرات خودش قائل
نیست.
البته بر روی کاغذ و به صورت بالقوه می توان چنین
تصوری داشت اما در عمل آرزویی محال است و دو
تجریه عملی پشت سر این ادعا قرار دارد .بخش حقیقی
قدرت نیز در عمل نشان داده است که در مواجهه
با تغییرات دوگانه مرگ و زندگی را در نظر گرفته و
تغییرات حداقلی را مقدمه تغییرات حداکثری می داند.
بافت نظام و هویت نهادی آن بگونه ای است که
تضعیف موقعیت باالدستانه نظام والیت فقیه بی ثباتی و
آنتروپی در آن ایجاد کرده و در نهایت به تسلیم و حذف
منجر می شود  .برای کسانی که حامل و حامی نهاد
والیت فقیه هستند ،جایگاه تشریفاتی فرقی با نبود این
مقام ندارد .در یک ارزیابی کلی بیش از  ۵۰۰هزار نفر
مستقیم و غیر مستقیم زندگی معیشتی ،شان سیاسی
و هویت اجتماعی آنها به قدرت این نهاد پیوند خورده
است .مشکل موازنه قوای اجتماعی نیست ،آنها تا آخر
در برابر تحوالت مقاومت کرده و آن را بازی مرگ و
زندگی می دانند.
بازی در درون ساختار قدرت جمهوری اسالمی و
پذیرش قواعد بازی آن باعث می شود تا موازنه قوا در
شکل مفید برای نیروهای خواهان تغییر شکل نگیرد .
برای هسته سخت قدرت شر “حذف نظارت استصوابی”
با “تغییر قانون اساسی در مسیر دمکراتیزاسیون” یکسان
ارزیابی می شود؛ با صفر و صد تلقی کردن آن به یک
اندازه مقاومت می کنند .درواقع آنها به نظام سیاسی
تلقی ذات گرایانه دارند .در نگاهی ریشه یابانه یکی از
دالیل زمینگیر شدن اصالحات پارلمانتاریستی همین
مقاومت سرسخت هسته قدرت   بوده و شمار قابل
اعتنایی از رهبران اصالحات ناگزیر در تضاد ایستادگی و
تنگنای ساختاری فعالیت قانونی تسلیم شده اند.
موازنه قوا بین حکومت و مردم را زمانی می توان
در مسیر تغییرات مثبت دگرگون ساخت که از مرزهای
تقید به ساختار قانونی جمهوری اسالمی خارج شود .این
نکته واجد ارزش راهبردی است؛ بخصوص که بخش
زیادی از نیروهای معترض به یاس و ناامیدی از ظرفیت
های تحول و اصالح در مناسبات سیاسی و سازوکار
حقوقی موجود رسیده اند و از آن روی گردان هستند،
که البته به قول شکسپیر «از دست دادن امیدی پوچ و
محال ،خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است».
ممکن است برخی نگاه مرحله ای را طرح کنند که
مثال شکل گیری انتخابات آزاد در داخل ساختار قدرت
جمهوری اسالمی می تواند مقدمه تغییرات بزرگ و
دگرگونی های ساختاری شود .هندسه نظام و واقعیت
های حاکم بر رفتار آن مهر ابطال بر این خوشبینی می
زند ،تحمیل چنین خواسته ای نیازمند شکل گیری

جنبش اعتراضی توانمند و گسترده و تحمل هزینه اصالحات به نسخهای عقیم و حاکمیتپسند را تشکیل
هایی در حد تغییر نظام و یا حداقل قانون اساسی است؛ می دهد.
حال اگر مردم چنین مایه ای بگذارند ،عقالنی نیست که
در وضعیتی که جمهوری اسالمی به لحاظ ساختار
کل مشکالت را یک جا از سر راه جامعه برندارند و به حقیقی و حقوقی قدرت بر آن تحمیل کرده است،
تغییرات کوچک رضایت بدهند؛ وقتی به اندازه تغییرات نگرش پوزیتویستی   و واقع گرایی سیاسی حکم می
بزرگ و ساختاری مایه گذاشتهاند.
کند که راه اصالح مشکالت خرد و کالن کشور محتاج
حرکت های اعتراضی کوچک و یا بزرگ مقطعی تغییرات ساختاری است که می تواند در اشکال تغییر
و ناپایدار ناشی از تغییر ترکیب نهادهای انتخابی تا قانون اساسی ،اصالح انقالبی (رفولوژن) و یا انقالب آرام
کنون نتوانسته است موازنه قوا را در اندازه ای معنادار بوقوع بپیوندد .االن دیگر مثل قدیم انقالب و اصالح دو
دگرگون سازد .در شرایط کنونی جامعه نیز توسل به پروژه و مقصد کام ً
ال جدا از هم باشند ،نیست .انقالب و
این پروژه و امید بستن به اصالح پذیری نظام ظرفیتی اصالح در واقع دو سر یک طیفاند و در جاهایی با هم
اصالح انقالبی یا Refolution
در بسیج اجتماعی گسترده ندارد؛ ازاینرو در همان ابتدا درمیآمیزند که نتیجهاش
ِ
تغییر نقطه تعادل قدرت به نفع مردم با تاسی به گذار میشود .تیموتی گارتون اش ،بعد از گذار به دموکراسی
رفورمیستی منتفی می شود .البته در نهایت نظام باید در چکسلواکی ،مفهوم و نظریه اصالح انقالبی را مطرح
معادله اصالح پذیری را با اعمال مثبت خودش حل کند کرد.
که تا کنون مسیر معکوسی را طی کرده است؛ ازاینرو
باید در نظرداشت که تحول خواهی یک جریان و
غلط نیست اگر گفته شود با باور به اصالح پذیری نظام یا مفهوم سیاسی مستقل و متمایز نیست  .نام تحول
نمی توان جنبش اعتراضی موثر و قدرتمندی برای خواهی به عنوان معرف یک جریان سیاسی در دهه
دگرگونی نتیجه بخش موازنه قوا ایجاد کرد.
هشتاد در داخل ایران پدیدار شد .عده ای از نیروهای
بحث اصالح پذیری یا ناپذیری بحث مطلق انگارانه ویا مدافع تغییر وضع موجود که نگرش و مقصد سیاسیشان
ذات انگارانه نیست؛ بلکه بحثی عملکردی و عینی است  .در رفورم و اصالحات پارلمانتاریستی نمی گنجید و در
یک نظام سیاسی با ویژگی های حقوقی و عملکرد خود عین حال شرایط جامعه را مساعد برای تحوالت انقالبی
مشخص می سازد که توانایی پذیرش و هضم تغییرات را نمی دیدند و هزینه طرح آن را باال می دانستند و از
دارد یا نه؟ اصالح پذیری یا ناپذیری در مواجهه با هدف طرفی رادیکال تر از اصالح طلبان بودند ،این برچسب را
در نهایت معنای خود را بازمی یابد .اگر هدف دمکراسی برگزیدند تا تمایز خود را با اصالح طلبان نشان بدهند و
باشد؛ آنگاه اینکه ساختار قدرت مستقر می تواند پذیرای بر اصالحات جامعه محور پایفشاری کنند .اما آن ابداع با
آن باشد یا نه بحث بسیار مهمی می شود و پراتیک و هدف شکل دهی یک نظریه سیاسی نبود و در اصل یک

جنبش اصالحی دوم خرداد اولین حرکت اجتماعی گسترده برای پیگیری

رویکرد رفورمیستی با هدف اصالح رفتار و خروجی عملکرد نظام جمهوری اسالمی
بود؛ البته پیش از آن نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان و آیت اهلل منتظری

پایه گذار رویکرد اصالح طلبانه بودند ،اما حرکت آنها در سطح نخبگان سیاسی
متوقف ماند و به جنبش اجتماعی تبدیل نشد.

رفتار فعاالن سیاسی را مشخص می سازد .در این مسیر اقدام تاکتیکی بود .نه در حوزه تئوری سیاسی و در نه
آزمون هم نقش مهمی دارد .وقتی فرصت های زیادی در پراتیک سیاسی در حوزه گذار مفهومی به نام “تحول
به یک نظام داده می شود  نتیجه ای حاصل نمی شود ،خواهی” وجود ندارد؛ تحول خواهی بر اساس ارزیابی
عقالنیت حکم می کند که بر مسیر سترون اصرار نکرد  .نظرات و پراتیک مدافعانش بیشتر یک حرکت بینابینی
این اصرار باعث می شود پتانسیل های سازنده جامعه است که بر اساس شرایط موجود بین نگرش رفورمیستی
برای تغییر شرایط در بند حصار پیشفرض های غلط و انقالبی در نوسان است و موجودیت مستقل به لحاظ
به هدر رود .نگاهی به تحوالت نظام های سیاسی در جریانی و راهبردی ندارد.
تاریخ روشن می سازد که اصالح پذیری و یا امتناع آن
رویکردی که   ظرفیت بیشتری برای هموار کردن
واقعیت مهمی در شکل دهی به تحوالت ایفا کرده است؛ مسیر گذار به دموکراسی در ایران داشته و میتواند
موضوع بحث فلسفی نیست بلکه عملکردی و انضمامی منجر به استقرار دموکراسی شود ،گذار انقالبی خشونت
است .پراتیک و رفتار کنشگران سیاسی و راهبرد های پرهیز است  .این انقالب با مفهوم کالسیک انقالب
مد نظرشان وابستگی تمام عیاری با ارزیابی از انعطاف فرق میکند .تحوالت نظری و عملی در حوزه انقالب
و یا ناگشودگی نظام سیاسی مستقر به دگرگونی دارد.
در دو قرن اخیر را باید مد نظر داشت .تکاپوی ایران
فعال سیاسی و بخصوص استراتژیست ها نمی توانند برای رسیدن به دموکراسی ،میتواند شبیه آن چیزی
کنش سیاسی خود را صرفا بر اساس مقتضیات زمانه و باشد که در جریان بهار عربی در کشور تونس و یا
بافت ساختار سیاسی موردنظر تعیین کنند بلکه نیاز اخیرا در کشور سودان رخ داد .همچنین تجربه صدر
است تا معماری شان را بر اساس شاخصه ها و قابلیت مشروطه در تاریخ معاصر ایران و تجارب موفق گذار به
ها برای رسیدن به هدف  وبا اتکا به افقگشایی تنظیم دمکراسی در آسیای شرقی ،آمریکای التین و اروپای
کنند؛ باید توان فرارفتن از شرایط موجود و ریشه یابی شرقی هم راهگشا است؛ یعنی گذار به دموکراسی از
پایه اصلی بن بست و تنگناها را داشته باشند؛ وگرنه طریق تحقق قدرت مردم در اعتراضات خیابانی ،ولی
دچار نزدیکی بینی و دنباله روی شده و در نهایت بخشی به شکل سازمانیافته ،امکان حصول دارد   .پایهاصلی
از چرخ دنده ساختار قدرت  متصلب موجود شده و در پراتیک این رویکرد بر ضرورت کنار گذاشتن نهادهای
پیچیدگی های آن مهار گشته؛ توان جلوبرندگی خود ناکارآمد موجود و استقرار نهادهای دمکراتیک ،چابک و
را از دست می دهند  .این نکته شالوده اصلی تنزل موثر جدید قرار گرفتهاست.
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تاریخ انقضای یک پرسش!
محمدجواد اکبرین

انتوان چخوف داستان کوتاهی دارد به نام تحول .
آنچه باعث شد این نوشته
( )۱روایت خانهای است اشرافی با یک آقا ،یک خانم را با داستان چخوف آغاز
و فرزندانشان ،چند پیشخدمت و یک معلم سرخانه کنم تصویری است که او از
که برای درس خواندن به آن شهر مهاجرت کرده و در «تحقیر» و از تالش عضو آن
همان خانه اتاقی دارد برای زندگی.
خانه برای ابتذال تحقیر و از
خانم خانه ،زنی است زشتخو و زشترو که صاحب تصمیم معلم به پایان تحقیر
ِ
تمام امالک و
حاکم تمام بایدها و نبایدهاست و به دست میدهد؛ تصمیمی
ِ
زینتی خانه است.
همسرش فقط آقای
که فرد تحقیر شده میگیرد تا
ِ
روزی خانم ،گل سینهی دو هزار روبلیاش را گم خود را علیرغم آینده مبهماش
میکند ،خشمگین همه جا و همه کس را میگردد و یکسره از این معادله خارج
به پیشخدمتها و معلم سرخانه شک دارد .وقتی اتاق کند و از نقطه دیگری زندگی
معلم را هم میگردد معلم احساس توهین و تحقیر را آغاز کند  .یعنی وقتی
میکند و تصمیم میگیرد با اینکه جایی برای زندگی درمییابد این وضعیت قابل
در آن شهر ندارد از آن خانه برود .آقای خانه به اصرار از اصالح و تغییر نیست خودش
او میخواهد که نرود و وقتی میبیند اصرارش بیفایده را تغییر میدهد.
است برای اینکه نظر معلم را تغییر دهد نزد او اعترافی
در نقطه مقابلش آقای خانه که عمری است تحقیر
میکند با این تعهد که رازش نزد معلم بماند؛ میگوید شده ،چون نمیتواند کنار فرد تحقیرشده بایستد و
گل سینه را خودش دزدیده ،چون تمام امالک مال چیزی را تغییر دهد نایستادنش را توجیه و فرموله
اوست ولی خانم خانه همه چیز را مصادره کرده و به او میکند.
چیزی نمیدهد .این اعتراف اما نه تنها معلم را بیشتر
به ادبیات آقای خانه دقت کنید؛ خودش حداقل
مطمئن میکند که باید برود ،بلکه او را به این فکر در ظاهر ،آقای خانه است اما میگوید «آنها اتاقت
میاندازد که چگونه تا به حال در این کثافتخانه مانده را گشتهاند» و نمیگوید «ما گشتهایم» ،خودش را
و زودتر تصمیم نگرفته از این وضعیت خارج شود .آقای جدا میداند اما برای تغیی ِر این تحقیر کاری نمیکند
اول اصرارش میگوید «رفتنت غلط جز دزدی گاه و بیگاه از آنچه که حق خود میداند .
خانه در مرحله ِ
است! آنها اتاقت را گشتهاند ولی این وضعت را بدتر معلم را ستایش میکند اما فقط حاضر است «تا ابد
نمیکند ،چرا میخواهی بروی؟»
اینجا بنشیند و به قیافه آزردهاش نگاه کند و عصرها
در مرحله دوم ،او را دعوت به گذشت میکند و با او حرف بزند»! با تحقیر مرزبندی دارد اما تحقیر را
میگوید «زنم عصبی و خودرأی است و نباید دربارهاش تخفیف میدهد ،مبتذل میکند و به آن تن میدهد.
تند قضاوت کنی» و در مرحله آخر تالش میکند عذاب
نظام جمهوری اسالمی «نظام تحقیر» است .مدعا
وجدان خودش را به عذاب وجدان معلم سرخانه تبدیل این نیست که مرتکب تحقیر میشود؛ مدعا این است
کند و میگوید «اگر میماندی عصرها میتوانستم که سرشت و ساختارش بر تحقیر است .به عبارت دیگر
بیایم و با تو حرف بزنم ولی اگر بروی دیگر یک آدم تحقیر ،فعل او نیست ،بلکه وصف اوست .اگر فعل او
هم در این خانه پیدا نمیشود و این وحشتناک است» بود عجیب نبود؛ چنانکه دنیا پر است از حکومتهایی
و در عین حال میگوید «باید اقرار کنم آدمهایی را که که فعل غیرعادالنه دارند اما ساختار آنها به شهروندان
هنوز میتوانند نفرت و اهانت را احساس کنند دوست این امکان را میدهد که با ارجاع به قانون ،وضعیت
دارم ،میتوانم تا ابد اینجا بنشینم و به قیافه آزردهات را تغییر دهند .اما فراز و نشیب چهل سال گذشته و
نگاه کنم».
آزمودن همه ظرفیتها و روزنهها نشان میدهد که

ما با یک «تحقیر سیستماتیک» مواجهایم .در تحقیر
سیستماتیک باید زمین بازی را تغییر داد نه بازیکنان
را و نه بخشی از قواعد بازی را  .این مدعا که ما با
«نظام تحقیر» مواجهایم مفروض این مقاله است .اگر
کسی با اصل این مدعا مخالف است این مقاله برایش
سودمند نیست و باید از مدعی بخواهد که در مقاله
دیگری تحقیر سیستماتیک را اثبات کند  .البته مثال
حتی بخشی از اصولگرایان نیز در نقدهای اخیرشان
به «فساد سیستماتیک» اعتراف کردهاند اما گویا هنوز
نوبت اعتراف به «تحقیر سیستماتیک» نرسیده است،
هرچند اگر قرار باشد به لوازم اعترافشان به همان
فساد سیستماتیک هم پایبند باشند قاعدتاً به همین
نتایجی میرسند که غرض این مقاله است.
خطرناکترین تهدید؛ فوریترین نیاز
خطرناکترین تهدیدی که از سوی نظام تحقیر متوجه
جامعه و سرزمین ماست نفرت متراکم و چندپاره شدن
اجتماع است و درک چنین تهدیدی میتواند دستور
کار فوریِ اتاقهای فکر و هستههای عمل را تشکیل
دهد و در اولویت قرار بگیرد  .نظام تحقیر ،در یک
چرخه مستمر ،یارگیری و غیرسازی میکند و از غیرها
دشمن میسازد .از یارها میخواهد که غیرها را نابود
کنند و برای چنین کاری فرهنگ ،سیاست ،امنیت و
اقتصاد را در خدمت یارها قرار میدهد و اغیار را تحقیر
میکند .به تدریج چون بر تعداد اغیار افزوده میشود
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یاران نظام احساس خطر میکنند .تحقیر ،اغیار را به
تالش برای تغییر وامیدارد و وقتی همه راهها را بسته
ببینند خشمگینتر و متنفرتر میشوند .هر چه بگذرد
جامعه بیشتر دوقطبی و پاره پاره میشود.
به عنوان نمونه امروز اقلیتی در کشور وجود دارد که
برای بقای نظام و نابودی اغیار منتظر و مشتاق شهادت
است .این اقلیت ،آموزش دیده و تربیت شده است که
برای تحقق اهداف رهبری و نظام تا پای جان بایستد؛
جان خودش بلکه جان دیگران هم .ارزان
اما نه فقط ِ
جان میدهد و آسان جان میستاند .دوگانهی شهیدان
و فتنهگران همین جا شکل میگیرد که نمونههای
متأخرش ،وقایع سال  ،۸۸دیماه  ۹۶و آبان  ۹۸است
تا آنجا که کشته شدگان آبان  ۹۸حتی ارزش شمارش
هم ندارند و تا  ۶ماه پس از کشتار (تا هنگام نوشتن این
مقاله) هنوز حتی یک نام از کشتهشدگان به رسمیت
شناخته نمیشود ،بلکه برخی از بازماندگان قربانیان به
علت پیگیری و دادخواهی بازداشت شدهاند.
به لجن کشاندن مفاهیمی مانند شهادت و هرآنچه
که روزگاری در دفاع از وطن و حقوق خود ،واجد ارزش
بود از تدبیرهای نظا ِم تحقیر است.
فراق رفتگان و
دامن زدن به احساس جاماندگی و
ِ
آرزوی شرایطی که بتوان با حضور در آن کشت و کشته
مقتوالن پیش از خود ملحق شد
شد و به قاتالن و
ِ
و نزد خداوند روزی خورد بخشی از این تدبیر است
و شباهت دارد به آنچه در ویدئوهای انتحاریهای
داعش دیدهایم؛ آن داعشی که برای عملیات انتحاری
میرود تا خلقی را به خاک سیاه بنشاند جلوی دوربین
میگوید دارد میرود تا به «شهدای پیش از خود»
ملحق شود.
در چنین وضعیتی ما با دو دسته بازمانده طرفیم؛
بازماندگان قاتالنی که کشتند و کشته شدند و
)۱
ِ
آرزومن ِد پیوستن به کسانی که آنها را قهرمان و قدیس
میپندارند )۲ .بازماندگان مقتوالنی که انتقام یا اجرای
عدالت را حق خود میدانند.
نظام تحقیر ،به این دوگانه دامن میزند  .این دو
اما تا همیشه در این وضعیت نمیمانند .هر قدر عمر
نظام تحقیر طوالنی شود اولی به کشتن و کشتهشدن
مشتاقتر میشود و دومی به انتقام ،و اینجا نقطه نفرت
و جنگی است که هولناکتر از تصور ماست.
هر یکساعت که عمر نظا ِم تحقیر بیشتر طول بکشد
جهنم مرکب از جهاد و انتقام
فاصله جامعه با افتادن در
ِ
کمتر میشود .آن روز دیگر نه نقشههای اصالحطلبی و
تحولخواهی و براندازی به کار میآید نه مرور تجارب
تاریخی .آن روز دیگر برای هر کاری دیر است.
میشد به این نقطه نرسید  .دست کم دو مقطع
تاریخی وجود داشت که اگر به سالمت و سعادت طی
مقطع
میشد امروز میتوانستیم اینجا نباشیم؛ دو
ِ
ظهور محمد مصدق و میرحسین موسوی .اولی پایی
در سلطنت داشت و گردنی افراشته در دموکراسی
و حقوق  .او میتوانست میان زیادهخواهی سلطنت و
خستگی جامعه از آفات سلطه ،راه میانهای را برگزیند
و با حفظ نظام پادشاهی به تدریج شرایط را تغییر دهد .
دومی نیز پایی در جمهوری اسالمی داشت ،طیفی از
هوادارانش او را «نخستوزیر امام» میشناختند و
طیفی دیگر تکامل تدریجی آراء دموکراتیک او را در
گفتارها و مصاحبههایش دنبال کرده و دریافته بودند
که طی  ۲۰سال دوری از قدرت و تأمل در سه دهه
تجربهی نظام به چه دستاوردهایی رسیده است  .او
روان و زبان هر دو جریان را درک میکرد و به همین
علت باور داشت که «پیروزی ما در شکست هیچکس

نیست»  .او میدید خطر گسست هولناکی را که مذهبی ،بدون برنامهریزی و سامان و سازمان ،مایه
جامعه و آینده را تهدید میکند .چنانکه ۳۰مرداد ،۸۹پیوند این شبکه بود .بقیه جریانهای شریک انقالب
در دیدار با
دانشجویان عضو “ائتالف برای تغییر” در هم در عمل و نه در نظر ،خودآگاه یا ناخودآگاه ،دنباله
ِ
پاسخ به برخی که خواستار تغییر قانون اساسی بودند روی همین شبکه شدند.
و بخشی از آنان این نظام را اصالحپذیر نمیدانستند
امروز شبکههای اجتماعی که صورت و ظرفیت و
بازی دومینو را مثال زد و گفت« :ما بیشتر از اینکه وسعتی غیرقابل مقایسه با معنای سنتی آن شبکه
به دنبال تغییر قانون اساسی باشیم ،به دنبال ایجاد دارند زنجیرهای ذهنی و روانی را پدید آوردهاند که
شرایطی هستیم که امکان تغییر در قانون اساسی از تحلیلگران و فعاالن سیاسی ما از آن عقب ماندهاند .
طریق مردم فراهم شود…این مانند بازی دومینو است حتی تجربههای انتخاباتی اصالحطلبان را زنجیره
روانی پدیدآمده در همین شبکهها به کامروایی
که حرکت اول این بازی ،برگزاری انتخابات آزاد است  .ذهنی و
ِ
این چیزی است که تا آخرین مهره در این بازی را به یا شکست کشاندهاند اما اصالحطلبان دچار این توهم
حرکت وامیدارد و همه چیز را تحت تاثیر قرار میدهد بودند که آنها به این شبکهها خط دادهاند .شبکه ،همان
و عوض میکند»  .اما همانطور که کودتاگران مرداد شعور عمومی جامعه است و مثال بسترهایی مانند
 ،۳۲سرمست از کودتا و حصر مصدق و اعدام فاطمی اینستاگرام که حداقل یک سوم جمعیت ایران کاربر
و حبس و حذف همراهانشان ،بامداد خمار بهمن  ۵۷آن هستند و طبق آمارهای سال گذشته ۷۳درصد آن
را نمیدیدند متقلبان خرداد  ۸۸هم سرمست از تقلب را کاربرانی بین  ۱۸تا  ۳۴سال تسخیر کردهاند به یکی
و حص ِر موسوی و کروبی و رهنورد و حذف و حبس از مهمترین منابع شناخت آن زنجیره ذهنی تبدیل
معترضان ،فردای هولناک این بدمستیها را نمیبینند .شده است.
وجه مشترک ۳۲و  ۸۸و  ۹۸این است که حکومت
برخی روشنفکران و فعاالن سیاسی داخل و
هر بار گمان کرد یک دوره است که میگذرد ،هیچوقت خارج این توهم را دارند که میتوانند در خط مقدم
نگذشت! چون “یک دوره” نیست که بگذرد“ ،یک این شبکهها باشند؛ اما آنها حداکثر میتوانند در
دوران” است که تازه آغاز میشود  .حکومت همان کنار این شبکهها با شعور عمومی جامعه به تبادل
تباهی که بود هست ،اما آدمهای این دوره دیگر بر و تفاهم برسند و به تغییر خودشان و راهبردها و
آن تبار که بودند نیستند .بنبست ،آرایش اجتماعی -راهکارهایشان بیندیشند  .اگر چنین اتفاقی نیفتد
سیاسی تازهای میآورد.
آنها در میان مطالبات شعور عمومی به حاشیه رانده
فعاالن سیاسی و شبکههای اجتماعی
میشوند و نمیتوانند در برابر شعور عمومی مقاومت
ناکامی مخالفان نظام در داخل و خارج بیش از آنکه کنند .سخن این نیست که دنبالهرو هیجانات باشند،
حاصل عدم اتحاد و انسجام سازمانیشان باشد حاصل سخن این است که با هیجانات که البته منفصل از
دست کم گرفتن شعور عمومی است؛ شعوری که مطالبات نیست تبادل و تفاهم کنند.
امروز احساس تحقیر میکند و مهمترین بستر ظهور و
به تدریج قطعات پازل این شعور عمومی در کنار
بروزش شبکههای اجتماعی است.
اجتماعی نشسته در
هم قرار میگیرد و آن جنبش
ِ
ما در عصر شبکههای اجتماعی زندگی میکنیم؛ کمین فرصتها خود به خود شکل میگیرد ،توازن قوا
شبکههایی که هم دادههای وسیعی از جامعه در را هم همین شبکههای اجتماعی با نظر و اثرشان رقم
اختیار ما میگذارند و هم فرصتهایی را به مخالفان میزنند و این اتفاقی است که در حال وقوع است .
میبخشند که نسلهای پیش از آنها هرگز نداشتهاند  .روشنفکران و فعاالن سیاسی اما تعیینکننده نتیجه
بسیاری از تحلیلگران
تاریخ دیروز و پریروز ،وقتی در نیستند ،چون همه مقدماتِ منتج به نتیجه در اختیار و
ِ
مقام مقایسه برمیآیند عنصر شبکههای اجتماعی را اراده آنها نیست .مهم این است که بدانند در نسبت با

نظام تحقیر بیشتر طول بکشد فاصله جامعه با افتادن
هر یکساعت که عمر
ِ

جهنم مرکب از جهاد و انتقام کمتر میشود .آن روز دیگر نه نقشههای اصالحطلبی
در
ِ

و تحولخواهی و براندازی به کار میآید نه مرور تجارب تاریخی .آن روز دیگر برای

هر کاری دیر است .میشد به این نقطه نرسید .دست کم دو مقطع تاریخی وجود
داشت که اگر به سالمت و سعادت طی میشد امروز میتوانستیم اینجا نباشیم؛ دو
مقطع ظهور محمد مصدق و میرحسین موسوی.
ِ

ندیده میگیرند یا حداکثر تفاوت این عصر با گذشته را
در توسعه ابزار اطالعرسانی میبینند و به همین علت
در تحلیل امروز و فردا واقعبین به نظر نمیرسند در
حالی که ویژگی اصلی این عصر ،عنصر «شبکه» است
نه اطالعرسانی.
شبکه ،زنجیرهی ذهنی میسازد و در کمین فرصت
میماند .از قضا در انقالب  ۵۷هم نمونهای از شبکه (با
همه تفاوتهایش با آنچه امروز از شبکههای اجتماعی
مراد ماست) به موفقیت رسید؛ شبکه روحانیت
شبکهای بود که در دورافتادهترین روستاها مسجد
داشت و زنجیرهای ذهنی و روانی تحت تاثیر اعتقادات

شعور عمومی کجا ایستادهاند .نمیشود شعور عمومی
احساس تحقیر کند اما فعاالن سیاسی و روشنفکران
با گفتمانهای منفصل از این شعور ،رؤیاهای خود را
دنبال کنند.
تاریخ تولید و انقضای یک پرسش
اصالحپذیری یا اصالحناپذیری حکومتها پرسشی
بی زمان و مکان نیست و تاریخ تولید و انقضایش
متناسب با زمان و مکان و جهان و روانی تعیین
میشود که از آن با «شعور عمومی» یاد کردهام.
وقتی شعور عمومی احساس تحقیر میکند ،وقتی
ادامه در صفحه 9
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دالیلی برای اصالح ناپذیری حکومت والیت فقیه
علیرضا ایرانی

نگاهی به تاریخ بعد از انقالب  ۵۷تاکنون اثباتی
بر صحت ادعای این پیش فرض میباشد چرا که
کشورهای همسطح و حتی پایین تر از ایران به لحاظ
شاخص های اقتصادی ،رفاهی و فرهنگی از ایران
پیشی گرفتهاند .کشورهایی مانند کرهجنوبی ،امارات،
ترکیه ،سنگاپور و غیره.
اگر اندکی در تاریخ معاصر بعد از انقالب دقت کنیم
اتفاقات ناگوار بسیاری وجود دارد که سندی بر عدم
مشروعیت حکومت والیت فقیه است .بری نمونه اعدام
های اوایل انقالب ،تحریک صدام برای جنگ و ادامه
آن در مقاطع مختلف ،اعدام های سال  ،۶۷حوادث
کوی دانشگاه ،ماجراهای مجلس ششم و رد صالحیت
گسترده ،پدیدهای به نام احمدی نژاد ،جنبش سبز
و سرکوب آن ،اعتراضات دی  ۹۶و آبان  ۹۸و اخیرا
شلیک به هواپیمای مسافربری درآسمان و نیز اشتباه
نیروهای دریایی در مانور نیروهای مسلح و بسیاری
موارد دیگر بیانگر ناکارآمدی و عدم مشروعبت حکومت
والیت فقیه به مردم ایران می باشد.
هر یک از عناوین ذکر شده دارای اطالعاتی بسیار
است که برای هر کدام مبتوان کتابی را به رشته تحریر
درآورد .هر شهروند ایرانی مسئولیتپذیر اگر بخواهد با
دقت کافی و وجدان پاک به دنبال چرایی این مصیبت
ها و یافتن راه حل برون رفت از این مسایل باشد ،به
نظر نگارنده بهتر است از دو زاویه مدارک آشکار و
مدارک پنهان به این موضوع بنگرد.
در حوزه مدارک آشکار ،ماهیت آشکار حکومت
والیت فقیه را می توان با نگاه کردن به قانون اساسی
نوشته شده در جمهوری اسالمی و دیگر روندهای
آشکار اعالمی توسط آنها ،چگونگی تاثیر این روندها
بر عدم پیشرفت ایران و نقض آشکار حقوق بشر را
دریافت.
در ارتباط   تمرکز قدرت در نهاد رهبری و عدم
پیشرفت کافی و قوانین میتوانیم به سه زمینه اشاره
کرد:
الف) قوانینی که قدرت فراوانی به رهبری واگذار
کرده است.

ب) عدم اجرای اصولی از
قانون اساسی که در صورت
اجرا قدرت رهبری را کاهش
میدهد و یا موجبات آسایش
و پیشرفت مردم را فراهم می
آورد.
ج) اجرای برخی از قوانینی
نانوشته که با بیشترین
وسواس رعایت میشود.
در ادامه بحث به هر یک از
مواردی که در ارتباط با قانون
و قدرت رهبری اشاره شد می
پردازیم.
الف) قوانینی که قدرت
فراوانی به رهبری واگذار کرده است:
در متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسالمی از
 ۱۷۷اصل ۱۷ ،اصل صالحیت سایر قوانین را به موازین
و معیارهای اسالمی ارجاع داده است که شماره ی همه
آنها همراه با متن  ۴اصل در زیر آمده است:
اصول ( ، ۷۲ ، ۴۴ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۴ ، ۳
  ) ۱۷۰ ،۱۶۸ ، ۱۵۶ ، ۱۵۱ ،۱۰۵ ، ۹۶ ، ۹۴ ، ۸۵ ، ۷۵
اصل  ۴قانون اساسی:
کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی،
اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها
باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق
یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات
دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء
شورای نگهبان است.
طبق اصل  ۴قانون اساسی تشخیص تطبیق یا
عدم تطبیق  قوانین با موازین اسالمی برعهده فقهای
شورای نگهبان است  .در رابطه با اعضا و وظایف شورای
نگهبان نیز ۱۵ ،اصل در قانون اساسی وجود دارد که  
اصل  ۹۱قانون اساسی به نحوه انتخاب آنها پرداخته
است ولی نحوه تشخیص مطابقت قوانین با اسالم و
موازین اسالمی دقیقا مشخص نیست.
در مکتبی که آخوندهای والیت معاش به نام تشیع
به ما معرفی میکنند تقلید یکی از احکام بالمنازع

میباشد به طوریکه پس از طی مراحل بسیار تحصیل
در حوزه در عالیترین رتبهی علمی حوزوی میتوانند
رسالهای برای تقلید مقلدان خود تنظیم نمایند .اگر به
بررسی اجمالی این رساله ها بپردازیم مشاهده میشود
که بسیاری از قوانین شاخص مندرج در اعالمیه جهانی
حقوق بشر در این رسالهها به طور واضح نقض میشوند
و مشابه این رساله ها معیار فقهای شورای نگهبان قرار
میگرد و نتیجه آن نقض آشکار حقوق بشر در ایران
است.
دیگر اصول مربوط به شورای نگهبان عبارت است از:
اصول ( ۹۶ ، ۹۵ ، ۹۴ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ،۸۵ ، ۷۲ ، ۴
) ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ۱۰۸ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ،
از آنجایی که طبق اصل  ۹۱این اعضا منصوب
رهبری هستند ،احتمال این وجود دارد که اعضای
مجلس حبرگان نیز توسط شورای نگهبان تائید
میشوند به جای وظیفه نظارت بر رهبری که بر عهده
دارند ،وظیفه حفاظت از قدرت و تحمیل سیاست
رهبری در امور را بر عهده بگیرند  .چرا که اعضای
شورای نگهبان طبق قانون اساسی فقط در مقابل
رهبری پاسخ گو می باشند.
از نهادی که نصف اعضای آنها زیر نظر مستقیم
رهبری و نصف دیگر فقط با یک واسطه زیر نظر
مستقیم رهبری میباشد ،احتمال جایگزینی وظایف
بطوری که شرح آن رفت چندان دور از انتظار نیست.
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از دیگر وظایف این شورای منصوبی نظارت بر
صالحیت کاندیداهای داوطلب در تمامی انتخابات
کشور از جمله ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمی و بعد از سال  ۶۸مجلس خبرگان می باشد
که تا از ورود افرادی که مخالف و یا منتقد عملکرد
رهبری می باشد جلوگیری کند .شرایط امروز جامعه
و عملکرد شورای نگهبان در طی سال های بعد از
انقالب با رد صالحیت گسترده نمایندگان اصالحطلب،
احتمال جایگزینی وظایف این شورا را به نحوی که
توضیح داده شد ،بیشتر می نماید .با این حال قضاوت
را بر عهده  خود خواننده می گذاریم.
ب) اصولی که نقض می شود:
بنا بر آنچه گفته شد قانون اساسی از طریق اصلهای
موجود و ابهام در موازین اسالمی قدرت را در دست
تعداد معدودی از افراد قرار می دهد تا حدی که
تشخیص و نظر این افراد مقدم بر قانون تصویب شده
می باشد طوری بعد از رحلت خمینی و در انتخاب
رهبر جدید این مساله کامال مشهود است .خوشبختانه
فیلم کامل جلسه انتخاب رهبر دوم توسط خبرگان در
اینترنت و یوتیوب موجود است  .در انتخاب رهبر دوم
انقالب به جای اصول قانون اساسی به اصول اصالح
شده از قانون اساسی استناد شده که نه تنها در آن
موقع برای تصویب به همه پرسی گذاشته نشده بود
بلکه حتی تنظیم و اطالع رسانی هم صورت نگرفته
بود که نقض آشکار قانون اساسی بود.
از دیگر موارد نقض شده قانون اساسی میتوان به
آموزش پرورش رایگان ،تامین آزادی های سیاسی و
اجتماعی ،حمایت از زبان مادری اقوام ایرانی ،عدم
تفتیش عقاید ،آزادی مطبوعات ،اصل برائت ،عدم
شکنجه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
ج) سیاستهایی و قوانینی که در قانون اساسی وجود
ندارد ولی با بیشترین وسواس اجرا می شود:
  )۱سیاست های فرهنگی مخالفت با آزادی بانوان،
نوع پوشش و عدم حضور در استادیوم وسیاست های
مخالف با موسیقی.
 )۲سیاست های برگزاری اربعین حسینی در کربال و
تخصیص بودجه فراوان به حوزه های علمیه و امامزاده
سازی.

  )۳سیاست های صدور انقالب اسالمی.
عراق وادار نمود.
   )۴سیاست های حذف هرگونه دیگر اندیشی با
در نهایت سیاستهای ضد غربی و ضد آمریکایی
مفهومی متفاوت با والیت فقیه که سران حکومت و در که  بویژه بعد از اشغال سفارت آمریکا تشدید شد تا
قدرت از والیت فقیه دریافتهاند.
کنون ادامه داشته و با بیانات خامنه ای به احتمال
   )۵سیاست های افزایش جمعیت که به انفجار زیاد ادامه می یابد .به جرات می توان گفت یکی دیگر
جمعیت در دهه  ۶۰منتهی شد.
از علل حمایت غرب از جنگ ایران و عراق همین
  )۶سیاست های ضد آمریکایی و ضد اسراییلی.
سیاست های خصمانه می باشد  .پولهای فراوانی که
رعایت شدن سیاستهای فوق به قدری مشهود است توسط ایاالت متحده و سایر کشورها بلوکه شده اند،
که برای هر خواننده ایرانی نیازی به توضیح بیشتر عدم انتقال تکنولوژی الزم برای پیشرفت (برای مثال
ندارد .اما چگونه این اصول به ایران و رفاه و آسایش متروی تهران که سالها به تاخیر افتاد) ،تحریم های
ایرانیان آسیب رسانده قدری به توضیح نیاز دارد .برای بانکی که مشکالت فراوانی برای بازرگانان ایجاد نموده
برقراری آموزش رایگان و سایر اهداف رفاهی گنجانده است و منزوی شدن ایران و ایرانی در جهان از دیگر
شده در قانون اساسی نیازمند بودجه های دولتی است  .نتایج این سیاستهای خصمانه تقابل با غرب می باشد .
در حالی که این بودجه ها به برنامه های به اصطالح این حکومت تا کنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای
فرهنگی سرازیر می شود و چون برنامه های فرهنگی این سیاستهای خصمانه ارایه نکرده است.
تعریف آنچنان مشخصی ندارد موجبات فساد فراگیر را
عجم اوغلو و رابینسون در کتاب “چرا ملتها شکست
فراهم می سازد.
میخورند؟” علتهای پیشرفت و شکست جوامع چند
همچنین یکی از شاخص های فرهنگی این جماعت قرن اخیر را بررسی میکنند که این کتاب توسط
آخوند محدودیت های اجتماعی و فرهنگی به خصوص بسیاری از برندگان نوبل اقتصاد تایید شده است .
در مورد بانوان و موسیقی می باشد که به سلب آزادی آنها در این کتاب تمرکز قدرت در حکومت بدون
های مدنی پذیرفته شده بین الملی می انجامد .توجه پاسخگویی در برابر مرم را با مثالهای فراوان واقعی
به این نوع برنامه های فرهنگی عالوه بر هزبنه های علت اصلی عدم پیشرفت جوامع و ملتها بیان میکنند.
مالی و بودجه در دوران انقالب فرهنگی هزینه های
قوانین نوشته و نانوشته حاکم در دستگاه والیت فقیه
دیگری داشت .دوران انقالب فرهنگی به تعطیلی دو پتانسیل بسیاری در تجمیع قدرت در نهاد رهبری دارد
ساله دانشگاه ها اشاره می کند که بسیاری از اساتید که در حال حاضر کامال مشهود است  .چنین قانونی
و دانشجویان اخراج شدند و فیلترهای بسیاری برای توانایی تولید دیکتاتورهای تاریخ را داردکه می پندارند
پذیرش دانشجو ایجاد شد که مانع حضور افراد توانمند هر آنچه که فکر میکنند صحیح است و آنها دارای
در دانشگاهها شد که اینها نمونه هایی از هزینه های قدرت مافوق طبیعی هستند ،خودبزرگ بینی آنها تا
انسانی و استعدادی و زمانی در تولید علم ،پیشرفت و جایی ادامه می یابد که فراتر از قانونی عمل می کنند
آبادانی کشور می باشد.
که بر اساس همان قانون مشروعیت یافتهاند.
سیاستهای صدور انقالب به سایر کشورها به
تعریف و تمجید ولی فقیه در صدا و سیمای
خصوص کشورهای همسایه ،جبهه گیری این کشورها جمهوری اسالمی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه و
را در ارتباط با ایران داشت که در نهایت موجبات بارها او را ولی امر کل مسلمین جهان اعالم کرده
تحریک صدام حسین شده که آغازگر جنگی باشد است ،تصویر روشنی از افکار آشکار و پنهان ولی فقیه
که به بنیانهای اقتصادی و سرمایه های انسانی هر دو را نشان می دهد.
کشور آسیبهای جبران ناپذیری وارد سازد .همچنین
راه برون رفت از این اوضاع   تغییرات اساسی در
این سیاست صدور انقالب سایر کشور های همسایه ساختار حکومت و قانون اساسی را میطلبد که در واقع
نفت را نیز به ترغیب و تجهیز صدام در جنگ ایران و به معنای فروپاشی حکومت والیت فقیه است.

ادامه از صفحه 7
آبی غیزانیه در اهواز ،تحقیرشدگیاش را
جوانی در بی ِ
جلوی دوربین فریاد میکشد و میگوید حاضر است
بمیرد ولی این وضعیت را تحمل نکند ،وقتی اعتراف
ِ
جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری باورپذیر
سپاه به
نیست و این نهاد نظامی را منفورتر میکند ،وقتی دیگر
حتی کسی منتظر توضیح سپاه درباره رسوایی دستگاه
کرونایابِ «مستعان» نیست ،وقتی دیگر کسی از سخن
رهبر یک کشور هشتاد میلیونی تعجب نمیکند وقتی
در ۱۹بهمن ۹۶به مسئوالن میگوید «مردم همان
کسانی هستند که حماسه ۲۲بهمن هر سال را بوجود
میآورند ،مردم همانها هستند که روز ۹دی به میدان
آمدند.مردم همینها هستند .آنها را اشتباه نگیرید» ،در
چنین شرایطی روشنفکران و فعاالن سیاسی نمیتوانند
انتزاعی حزبی یا سازمانی ،یا
با باال بردن پرچمهای
ِ
تبار خانوادگی ،خود را جلودار شعور عمومی ببینند یا
بدانند .باید متواضعانه در کنار شبکههای اجتماعی به

کشف و درک این شعور بپردازند و قطعهای از قطعات
پازل شورش ذهنی علیه تحقیر باشند و به عملی
شدنش کمک کنند؛ نه آنکه در توهم شبکهای باشند
که ندارند.
پاسخ راهگشا و تازه نمیگیرد
اگر برخی پرسشها
ِ
علتش پیچیدگی پرسش نیست ،بلکه انقضای تاریخ آن
پرسش است.
حاصلی چند
آنچه گذشت مطلقا به معنای بی
ِ
دهه تالش برای اصالح و تغییر نیست؛ چه حاصلی
گرانقدرتر از اینکه جامعه را به این نتیجه رساندهاند
سرطان این تحقیر سیستماتیک از هیچیک از
که
ِ
راههای طی شده قابل عالج نیست  .اگر آن همتها
و رنجها و آزمودن انتخابها و پیمودن راههای متعدد
نبود همواره این تردید باقی میماند که نکند راهی با
هزینههای کمتر باقی مانده و ما نرفتهایم .این دستاورد
با همه تلخیهایش نشان از مسئولیت اخالقی نیروهای
خواهان اصالح و تغییر در دهههای گذشته دارد .اما

راه رفته را نباید دوباره رفت .اصرار بر راههای رفته و
نرسیده ،مفاهیم و تجربههای ارزشمند گذشته را نیز
مبتذل میکند.
بخشی از آلوده شدن نیروهای خوشنام گذشته به
زد و بندهای سیاسی و اقتصادی ،حاصل ناکامی اصرار
بر راههای رفته و تن دادن به تحقیر است ،چنانکه
بدنامی نیروهای پاکدست امروز نیز حاصل
بخشی از
ِ
جدا افتادن از شعور عمومی و تکرار بیهودهی مکرراتِ
آزموده است  .اینگونه است که ناگهان میبینیم
نیروهای خواهان اصالح ،مانند آن شخصیت داستان
چخوف ،بدیها را نکوهش و مطالبات را ستایش
میکنند اما فقط حاضرند «تا ابد اینجا بنشیند و به
قیافه آزرده تحقیرشدگان نگاه کنند و هر روز با آنها
حرف بزنند»! در نظر با تحقیر مرزبندی دارند اما در
عمل چنان به تحقیر معتادند که به ابتذالش تن دادهاند.
( )۱از کتاب «چخوف ،چخوف نازنین» با ترجمه
فرشته مولوی -نشر قطره ۱۳۷۰
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اصالحات و اینرسی جمهوری اسالمی
فرزانه بذرپور

برخی معتقدند که بحث اصالح پذیری یا اصالح
ناپذیری حکومتها از نظر فلسفه سیاسی غلط است و
در نظریه های علوم اجتماعی محلی از اعراب ندارد
چرا که بر رویکرد ذات گرایانه و مطلق نگر بنا شده
است  .چنین برداشتی به نوعی پاک کردن صورت
مسئله است .چراکه برای ایجاد تغییر و تحول در هر
سیستمی ،یک مجموعه شاخص ها و پیشنیاز ها
بایستی وجود داشته باشد که آن تغییر یا اصالح اوال
«ممکن» و بعد «ماندگار» شود.
در این یادداشت به برخی نکات محوری در موضوع
اصالح پذیری حکومتها اشاره میکنیم.
اول؛ چه وقت یک نظام را بایستی اصالح کرد؟
آیا باید منتظر ماند تا یک نظام سیاسی مستقر شود
و بعد از رسیدن به یک وضعیت معین و پس از آنکه
تناقض ها یا نقایص درونی آن آشکار شد ،دست به
اصالح آن بزنیم .یا اینکه همزمان با فعالیت یک نظام
و در طول حکمرانی ،دولتمندان مشکالت را احصا می
کنند و بعد توصیه به اصالحات می کنند.
در رویکرد سنتی قایل به روش اول هستند یعنی
پس از آنکه یک نظام با نقایص جدی مواجه شده و
دچار ناکارآمدی است ،جامعه یا حاکمان به این نتیجه
می رسند که باید اصالحات کنند.
دوم؛ چه کسی یا کسانی متولی اصالحات
هستند؟
اصالحات یا از طریق افراد درون نظام یا حاکمان
صورت می گیرد مانند اصالحات ارضی محمدرضا شاه؛
یا منادیان اصالحات افرادی بیرون از نظام هستند
مانند روشنفکران که سعی می کنند مشکالت را مقابل
چشم حاکمان بیاورند تا با تغییر نظام اداری-سیاسی
و نظام قضایی ،به منظور افزایش کارآمدی سیستم،
اصالحات را اعمال کند.
سوم؛ رفرم یا اصالحات چیست؟
در ترمینولوژی سیاسی ،رفرم به معنای تغییر یک
قانون ،سیستم اجتماعی یا نهادی است که در نتیجه
آن تغییر ،بهبود یا کارآمدی حاصل شود .در تعاریفی
که برای رفرم ارائه می شود ،اصالح قوانین یا اصالح
نهادی یک وجه بنیادین است.

در جمهوری اسالمی ایران،
ناکارآمدی نظام از یک مقطع
تاریخی مشهود شد .اگرچه از
آغاز شکل گیری نظام برخی
افراد مانند مهندس مهدی
بازرگان هشدارهایی داده
بودند ولی منظور از نقطه
عطف تاریخی ،زمانی است که
چه ناظران و افرادی در درون
حکومت و چه ناظران بیرون
از حاکمیت و چه آنها که در
خارج از ایران ،نظام جمهوری
اسالمی را به عنوان یک
الگوی حکومت اسالمی دنبال
می کردند؛ تقریبا به این ادراک مشترک رسیدند که
«مشکالتی وجود دارد که باید حل شود»  .پس واژه
«اصالحات»  برای این منظور ابداع شد.
اصالحات دوم خرداد  ،۷۶مختص نظام جمهوری
اسالمی بود و در دنیا نمونه ی مشابهی برای آن وجود
ندارد چرا که منادیان اصالحات هیچکدام از مبانی
رفرم سیاسی را یا باور نداشتند و یا برنامهای برای
اجرای آن طرح نکرده بودند.
منادیان اصالحات در ایران ،اگرچه افرادی از درون
نظام بودند اما صاحب قدرت نبودند .نیاز به تغییر و
اصالح نظام را  احساس می کردند ولی نمی خواستند
«شالوده شکنی» کنند  .هشت سال دولت اصالحات،
جز نام اصالحات هیچ رسم و قانون اصالحگرایانه ای
را به اجرا نگذاشت.
تئوریسین های اصالحات در ایران ،در حوزه آزادی
های فردی و اجتماعی ،کاستی ها و نواقصی دیده بودند
و می خواستند «در درون نظام» و با «تحمیل به نظام»
برخی اقدامات را به نفع آزادیهای اجتماعی و مطبوعات
انجام دهند .تعریفی که آقای خاتمی و همفکران ایشان
برای این اقدام انتخاب کردند ،نامش را «اصالحات»
گذاشتند .اما «اصالحات خاتمی» با تعریف «رفرم» در
غرب و حتی رفرم در شرق کامال متفاوت است.
ویژگی های رفرماسیون در غرب قرن  ۱۶بر «اصالح

دینی» استوار بود  .خلع ید کلیسا ،جدایی نهاد دین
از نهاد حکومت و بازگشت مذهب به حوزه خصوصی
افراد مبنای بسیاری از تغییرات نهادی و سیاسی در
اروپا شد.
وقتی درباره اصالحات دنگ شیائو پینگ در چین
دهه  ۷۰میالدی هم صحبت می کنیم ،منظور تغییر
«خطمشی سیاست خارجی» و یک سلسله «تغییرات
نهادی در حوزه قوانین اقتصادی و بانکی» بود .
اصالحاتی که ویژگی شان در «برگشت ناپذیر بودن»
آن است .سیاست درهای باز در چین به عنوان یک
رهیافت در حزب کمونیست چین پذیرفته شد و بعد
از مرگ شیائوپینگ ،همچنان تغییری در آن رخ نداده
است.
بنابراین مفهوم «رفرم» آنگونه در غرب یا شرق
احصا می شود ،اساسا در جمهوری اسالمی هرگز رخ
نداده است.
هدف اصالحات در ایران چه بود؟
برخی تغییرات ضروری برای «بزک کردن»
قیافه نظام ،نام اصالحات به خود گرفت  .هدف از
این تغییرات ،افزایش «مقبولیت» بود و نه افزایش
«کارآمدی».
«رفرم» اصوال معطوف به ساختار و زیربنا است .
تغییرات روبنایی را نمی تواند «رفرم» نامید  .چون
همانطور که در تعریف رفرم ذکر شد ،تغییرات
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«قانونی»« ،قضایی» و «نهادی» مبنای آن است که
در ایران به اصالحات ساختاری تعبیر شد.
ویژگی های اصالحات دوره خاتمی چه بود؟
 )۱اصالحات خاتمی ،تاثیری بر کارآمدی نظام
نداشت  .اگر برخی بهبودها یا تغییرات مثبت را
شناسایی کنیم به سبب مجموعه ای حوادثی بود که
در نظم بین الملل رخ داد ضمن اینکه شعار تنش زدایی
در دوران خاتمی به آن کمک کرد  .بااین همه خط
مشی سیاست خارجی را تغییر نداد .مثال به واسطه ی
تنشزدایی منطقه ای ،برخی اصالحات فصلی در حوزه
سیاسی و اقتصادی رخ داد اما پایدار نماند.
 )۲اصالحات دوره خاتمی ،منحصر به قوه مجریه
مطرح می شد ،صرفا جنبه روبنایی داشت ،و ماندگاری
هم نیافت.
در حالیکه مهمترین اصل رفرم ،اصالحات در قوه
مقننه و قوه قضائیه است؛ قوایی که دولت خاتمی و
اصالح طلبان هرگز دسترسی بدان نداشتند .چون در
ظاهر شورای نگهبان ولی در واقع رهبری و ساختار
حقیقی و حقوقی قانون اساسی مانع اصلی هرگونه
اصالحاتی در نظام بوده و هست.
رفرم یعنی گذراندن قوانینی که پایدار باشد ولی
دولت خاتمی نتوانست هیچ تغییر ملموس و پایداری
در قوانین صورت دهد.
 )۳اصالحات دوم خرداد ،منسجم نبود  .پیوند
ارگانیکی میان عناصر آن وجود نداشت  .مثال شل
گرفتن حجاب و پوشش در تهران و برخی شهرهای
اصلی دیده می شد اما همین تغییر نمادین در
شهرهای کوچک یا روستاها اصال جلوهای نداشت .
تاجایی که استانداران استانهای محروم حتی رویکردی
کامال مخالف دولت داشتند  .بنابراین دولت حتی در
درون نظام اجرایی خود هم ،یک انسجام رفتاری
یا سازمانی را نتوانست پیدا کند  .تاجایی که رئیس
جمهور ،رهبر اپوزیسیون معرفی میشد!
چنین ویژگی مختص ایران است چراکه چنین
جدایی میان دولت و حاکمیت نمونه ی مشابهی در
سطح جهانی نداشته است.
چرا اصالحات در ایران «ممکن» و «ماندگار»
نشد؟
برای توضبح این چرایی ،واژه اینرسی را از فیزیک
وام می گیرم  .جمهوری اسالمی   «اینرسی» باالیی
دارد    inertia .یا لَختی خاصیتی است که جسم در
برابر تغییر سرعت یا تغییر جهت ،مقاومت می کند.
قانون اینرسی در فیزیک می گوید هرچه جرم یک

از «اینرسی» است که در برابر هر تغییر مقاومت می
کند .لذا برای  حرکت یا تغییر روی آن به انرژی زیادی
نیاز است.
منادیان اصالحات در ایران ،هرگز نتوانستند جنبش
یا نیروی الزم  برای به حرکت درآوردن نظام یا تغییر
جهت آن را اعمال کنند و صرفا در حلقه ی بسته
قدرت ،در خدمت افزایش «مقبولیت» و «مشروعیت»
حکومت به بازی گرفته شدند بدون آنکه بر «کارآمدی»
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از نهاد قدرت و حکومت است  .در حکومت مذهبی،
مذهب عامل سرکوب و انقیاد است و برای اصالح
حکومت ،ناگزیر به زدودن شریعت از ساحت قانون و
جامعه هستیم.
در اروپای قرن  ۱۳مذهب کاتولیک چنان ثقل
و ایستایی به اروپا وارد کرده بود که دچار سکون و
رخوت شده و حرکتی نمیکرد تااینکه پروتستانتیزم،
ثقل مذهب را کم کرد و به تدریج نیروی مذهب را از

اگر بخواهیم جنبشی اصالحی در ایران را به حرکت درآوریم که پایدار باشد

باید از «ثقل» کم کنیم و «انرژی» را افزایش دهیم .هدف از جنبش اصالحی بایستی
«مذهب زدایی» باشد ولی از آنجا که توان آن را نداریم ،گزینه قابل اجماع «خرافه
زدایی» است .منظور از مذهب زدایی ،حذف مذهب و نهاد دین از نهاد قدرت و

حکومت است .در حکومت مذهبی ،مذهب عامل سرکوب و انقیاد است و برای اصالح

حکومت ،ناگزیر به زدودن شریعت از ساحت قانون و جامعه هستیم.

و «اصالح»  نظام تاثیر بگذارند .
قانون و جامعه از بین برد .پس از آن بود که انقالب
اینرسی جمهوری اسالمی ریشه در چه دارد؟ صنعتی رخ داد .تجربه رفرماسیون نشان داده که بدون
ثقل نظام بر «مذهب» و «باورهای مذهبی» مردم تحول دینی ،امکان هرگونه تحولی بسیار ضعیف است.
استوار است« .تعصب مذهبی»« ،خرافات» و «سنت»
چه باید کرد؟
به لختی یا اینرسی بیشتر نظام کمک می کند .
در ایران اصالحات بیشتر معطوف به «روش» است
هرچقدر اینرسی یک جسم یا سیستم بیشتر باشد ،تا «هدف» .اینکه منادیان اصالحات در مقابل براندازان
سرعت حرکت (تغییر) آن ُکندتر و جهت دهی به آن یا تحول خواهان بر مسالمت آمیز بودن روش شان  
دشوارتر است.
تاکید دارند و آنرا وجه تمایز خود معرفی میکنند،
فرض کنید برای حرکت یک توپ پینگ پُنگ ،پاک کردن صورت مساله است .اصالح طلبان  در واقع
نیروی معینی را وارد میکنید ،با یک ضربه راکت ،توپ پرسش اصلی مربوط به اصالح پذیر بودن حکومت
سرعت زیادی می گیرد ولی وقتی همان نیروی معین را وامی نهند  .آنها بعد از تجربه  ۲۰ساله همچنان
را به یک توپ سربی وارد میکنید ،یا اصال حرکت نمی نمی گویند «چه چیزی را چگونه می خواهند تغییر
کند یا فقط دو سانتی متر یا کمتر جلو میرود.
دهند؟»  .تناقض گفتاری و میل بازگشت به قدرت
 Gravityیا ثقل جمهوری اسالمی زیاد است و به سبب شده  که اصالح طلبان برای پاسخ به این پرسش
همین دلیل تغییر نمی کند مگر آنکه نیروی جنبشی بنیادین درجا بزنند  .در مقابل ،حکومت توانسته با
زیادی به آن وارد شود که که بر نیروی اینرسی و ارعاب ،انحصار قدرت نظامی و سیاسی ،و رد هرگونه
نیروی اصطکاک آن غلبه کند.
چانه زنی و مصالحه؛ فرصت بازیگری اصالح طلبان را
«خرافات» ،اینرسی نظام را افزایش می دهد و ریشه سلب کند و به واسطه آن از سرمایه اجتماعی اصالح
های حکومت را تقویت می کند« .تحجر» و «تعلیمات طلبان بکاهد.
مذهبی» مقوم جمهوری اسالمی است  .به تعبیری
مهم است بدانیم که اصالح نظام جمهوری اسالمی
نقطه ی ثقل نظام جمهوری اسالمی بر «خرافات» به لحاظ ساختار حقیقی و حقوقی آن ممکن نیست .
و «تقویت باورهای خرافی /مذهبی» استوار است  .وقتی درباره «اصالح» سخن می گوییم ،منظور اصالح
بنابراین مبارزه با خرافات ،مقدمه ی هرگونه اصالحات «نظام حکومتی» در ایران است  .اگر بخواهیم نظام
در ایران است.
حکومتی ایران را اصالح کنیم باید شالوده ی نظام
جمهوری اسالمی را بشکنیم .چرا که تکرار می کنم
تحول خواهان به عنوان نیروی آلترناتیو بایستی از تجربه اصالح طلبان
نظام جمهوری اسالمی غیرقابل اصالح است.
تحول خواهی هدفش بایستی شالوده شکنی باشد
درس بگیرند و نخست به این سوال ،شفاف پاسخ دهند که «چه چیزی را چگونه می
و روش هم خرافه ستیزی و مذهب زدایی است .اینها
خواهند تغییر دهند» و در قدم بعد انرژی الزم برای به حرکت درآوردن جنبش تحول
روش هایی که به واسطه ی آن ،جامعه زمینه الزم را
برای تغییر ،تحول و اصالح پیدا می کند .بدون این
خواهی را با اجماع سازی بر سر «هدف» و نه صرفا روش ،گردآورند .همزمان بر کم
شالوده شکنی اساسا حکومت و جامعه ایران غیرقابل
کردن نیروی ثقل (اینرسی) نظام متمرکز شده تا در نهایت بتوانند تغییر و تحولی را
اصالح باقی می ماند.
تحول خواهان به عنوان نیروی آلترناتیو بایستی
بر نظام ایستای جمهوری اسالمی تحمیل کنند.
از تجربه اصالح طلبان درس بگیرند و نخست به این
سوال ،شفاف پاسخ دهند که «چه چیزی را چگونه می
جسم بیشتر باشد لختی آن بیشتر است .جسم میل
اگر بخواهیم جنبشی اصالحی در ایران را به حرکت خواهند تغییر دهند» و در قدم بعد انرژی الزم برای
به توقف ،رکود و سکون دارد .در فیزیک جسمی که درآوریم که پایدار باشد باید از «ثقل» کم کنیم و به حرکت درآوردن جنبش تحول خواهی را با اجماع
تمایل به حرکت ندارد باید نیرویی بیشتر از حد آستانه «انرژی» را افزایش دهیم  .هدف از جنبش اصالحی سازی بر سر «هدف» و نه صرفا روش ،گردآورند .
بدان وارد شود تا آن را به حرکت وا دارد.
بایستی «مذهب زدایی» باشد  ولی از آنجا که توان همزمان بر کم کردن نیروی ثقل (اینرسی) نظام
جمهوری اسالمی به دلیل مونولوگ بودن ،مذهبی آن را نداریم ،گزینه قابل اجماع «خرافه زدایی» است  .متمرکز شده  تا در نهایت بتوانند تغییر و تحولی را بر
بودن و خصلت های رهبران سیاسی اش دارای نوعی منظور از مذهب زدایی ،حذف مذهب و نهاد دین نظام ایستای جمهوری اسالمی تحمیل کنند.
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اصالحپذیری و یا اصالحناپذیری حکومتها
ابوالحسن بنیصدر

از توضیح شورای دبیران محترم اینطور بر میآید
  .۱,۲بر محور قدرت
که مراد از حکومت ،دولت دربرگیرنده قوای مجریه و قابل اصالح میشود هرگاه،
مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است .اما هشدارهای بانیان دموکراسی
دولتها از یک قماش نیستند و یک طبیعت ندارند و بر اصل انتخاب ،ناشنیده
اصالحپذیری آنها نایکسانند:
گرفته شوند و قدرت جای
در معنای اصالحپذیری یک نظام:
حقوق را ،در تنظیم رابطههای
بگیرد  .اینگونه
هر نظام با نیروهای محرکه بمثابه مجموعهای اصلی
است از عناصر که با یکدیگر تعامل میکنند .نظامها« ،اصالح» در جانشین کردن
بنابراین که بسته یا نیمه بسته و یا باز ،ساده و یا بغرنج ،حقوق با قدرت ،خالصه
باشند ساختار رابطههای عناصر آنها یکسان نمیشوند  .میشود  .بدینخاطر ،خطری
نظامهایی که رابطههای آنها را حقوق تنظیم میکنند ،که هماکنون دموکراسیهای
نظامهای باز هستند .در حال حاضر ،جامعهای با این غرب را تهدید میکند ،خطر
نظام وجود ندارد .جامعههایی وجود دارند که ،در آنها ،راستهای افراطی و «اصالح»
رابطههایی را حقوق و رابطههایی را قدرت تنظیم دولت ،برابر برنامه آنها است .
میکنند .این نوع نظامها ،بر محور حقوق و یا محور پیش از این ،در آلمان و ایتالیا و اسپانیا و یونان و
قدرت ،بطور نسبی ،قابل اصالح ،هستند.
ایران ،و… اصالحی از این نوع ،با بکاربردن ترکیب باال
مراد از قدرت ،رابطهای است که در آن ،ترکیبی در انتخابات و ایجاد جو رعب ،و سپس استقرار دولت
از دانش – شامل دانش و غیر عقالنیها -و فن و توتالیتر و یا نزدیک به آن ،انجام گرفتهاست.
پول و زور و فساد و بنابر نوع رابطه ،این و آن عنصر
اما چرا این دولتها دائم در معرض تهدید به
دیگر ،بکار میرود و با بکاررفتنش ،رابطه طرفهای در اینگونه اصالح هستند؟ زیرا هم عامل سرمایهساالری
رابطه را تنظیم میکند  .اگر ،به جای زور و فساد و و ساالریهای همزاد آن وجود دارد و هم وجدان به
غیر عقالنیها ،حقوق در ترکیب شرکت داده شوند ،حقوق در قشرهای میانی و پایین جامعه ضعیف است
رابطهها را حقوق تنظیم میکنند .با این توضیح،
و یا ضعیف میشود  .هرگاه این ضعف همراه شود با
  .۱,۱نظامهایی که در آنها رابطهها را حقوق تنظیم تغییر جهت اعتراض از پایین به باال به از باال به پایین
میکنند ،هرگاه در سطح جامعه و در سطح رابطه – امری که برابر تحقیقهای محققان ،واقع شدهاست
دولت با جامعه ،رابطههای اصلی را حقوق تنظیم کنند  ،-در سطح جامعه نیز ،بیشتر رابطهها را قدرت تنظیم
قابل اصالح هستند .دولت فرانسه ،دولتی از این نوع خواهد کرد .بهمان نسبت که رابطه سرمایهساالری و
است و ،از جنگ دوم بدینسو ،بطور مستمر ،موضوع ساالریهای همزاد با دولت و جامعه تغییر میکند و در
اصالح بوده  است  .باوجوداین ،هرگاه به این امر واقع سطح جامعه ،قدرت تنظیم کننده رابطهها میشود،
توجه کنیم که در فرانسه ،قشرهای میانه به تحلیل «اصالح» بر محور قدرت قطعیتر میگردد.
میروند و بخشی از آنها به قشرهای زیرین میپیوندند
  .۱,۳در نظامهایی که رابطههای اصلی را قدرت
و توازن قوا میان سرمایه و کار ،بطور مستمر ،به زیان تنظیم میکند ،تنها یک نوع اصالح ممکن است و آن
کار تغییر میکند -سهم کار از ارزش افزوده از  ۵۰اصالح بر محور قدرت است  .اصالح بر محور حقوق
درصد به حدود  ۳۰درصد و سهم سرمایه از  ۵۰درصد ناممکن است زیرا هیچیک از رابطههای اصلی درونی
به حدود  ۷۰درصد افزایش یافته است  ،-در مییابیم دولت و هیچیک از رابطههای اصلی دولت با مردم را
که نگرانی متفکران و هم قشرهای تضعیف شونده از حقوق تنظیم نمیکنند .افزون بر این ،اینگونه دولتها
جهتیابی جامعه فرانسوی بجا است.
کانونی دارند که محل اتصال رابطهها و تمرکز قدرت

است .از اینرو ،اصالح بمعنای بازهم کارآتر کردن این
کانون شدنی و بمعنای کاستن از نقش آن ناشدنی
است چراکه سبب فروپاشی آن میشود .اگر سازوکار
اینگونه نظامها ،سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از
دو است ،هم به اینخاطر است که تمرکز و بزرگ شدن
قدرت در کانون و ،هم ،بخاطر ضرورت حذف عناصر
ناسازگار با کانون است .از اینرو،
 .۱,۴در جامعههایی که انقالب روی میدهد ،هرگاه
شدن حقوق در تنظیم
انقالب از راه جانشین قدرت
ِ
رابطهها در قاعده هرم اجتماعی ،متحقق نگردد ،دولت
استبدادی بازسازی میشود؛ زیرا رابطههای اصلی میان
قوائی که دولت را تشکیل میدهند و میان دولت و
جامعه را قدرت تنظیم میکند .همه جامعههایی که
استبداد بعد از انقالب را به خود دیدهاند ،جامعههایی
بودهاند که تغییر به بعد از «پیروزی انقالب» بازگذاشته
شدهاست  .غافل از اینکه «بعد از پیروزی»« ،قدرت
جدید» حفظ خویش را مقدم میشمارد و ،درجا ،در
نظام قدرت محور ،جا خوش میکند.
حتی آنها که نمیباید چشم بر واقعیتها ببندند،
چشم بر آنها میبندند و هشدارها نیز چشمهای آنها را
نمیگشاید .در نتیجه« ،قدرت جدید» ،با ظرفیت بسیار
بیشتری ،نیرو را در زور ،از خود بیگانه میکند و ترکیب
بس ویرانگرتری از آن با فساد و دانش و شبه دانش
و فن و پول و… میسازد و بکار میبرد  .طرفه اینکه
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نظام قدرت محور که انقالب قربانی اول آناست ،انتقاد
سرمایهداری مرام خود را دارد و سابق اگر به ظاهر
آیا این واقعیتها نمیگویند که ،در وطن ما بطور
نمیشود ،بلکه ،به انقالب قربانی هجوم برده میشود  .خود را با حقوق انسان و دولت حقوقمدار انطباق میداد ،خاص و در جهان ما بطور عام ،راهکار ،نه مقابل کردن
تجربه انقالب ایران و انقالبهای دیگری که ،در پی حاال ،آشکارا ،از زبان سخنگویان خود ،حقوق انسان «قدرت مردم» که وجود ندارد با «قدرت دولت» ،بلکه
آنها ،استبداد و بسا استبداد فراگیر استقرار جستهاند( ،بلسونارو رئیس جمهوری برزیل ،فرماندار تکزاس و وجدان یافتن مردم به حقوق و عامل گشتن آنان به
در مقایسه با انقالب فرانسه که ،به دنبال ،استبداد … و مالتاریا) و حقوق طبیعت را انکار میکند و با حقوق بنابراین ،قطع مجاری انتقال نیروهای محرکه از
بعد از انقالب ،سرانجام دموکراسی موجود را به خود همه تقدم و فوریتی که محیط زیست دارد ،بدست قاعده هرم اجتماعی به رأس آن است؟
میبیند ،به ما میگوید راهکار «تغییر از پایین» است .عوامل خود (ترامپ و…) مانع اجرای توافق پاریس نیز
سه راهکارتجربه شده:
تقابل قدرت ملت با قدرت دولت و یا ملت میشود؛
در آسیا و اروپا و شمال و جنوب افریقا و امریکای
برخوردار از حقوق با قدرت دولت؟
در جامعههای غرب نیز ،چپ زمانی از نظر اندیشه التین ،از سالهای پیش و پس از انقالب ایران ،سه
امروز پذیرفته است که «تحول از باال» ،در پیشتاز و راست در موضع دفاعی بود ،اینک ،کار وارونه راهکار تجربه شدهاند:
جامعههای غرب نیز به بیراهه رفتهاست .در جامعههای شدهاست .راست و چپ دموکرات ،به قول اندیشمندانی
راهکار تجربه شده در یونان و اسپانیا و پرتقال
غرب ،اقلیتی دارد «خودکفا» میشود و از اکثریت چون ادگار مورن ،در بنبست اندیشه هستند .علت نیز و شیلی
میبرد و نسبت به سرنوشت آن القید میشود .ناامیدی ایناست که «بیانهای قدرت» ،از هر نوع ساخته
  .۱,۱در اسپانیا ،فرانکو رژیم سلطنت را جانشین
و ترس و عقده خود ناتوان بینی که سرمایهساالری شدهاند و نیاز به اندیشه راهنمایی است که میتـوان رژیم خود کرد  .بعد از مرگ او ،بخشی از جامعه
و ساالریهای همزاد آن القاء میکنند و موفقیتی که آن را «بیان استقالل و آزادی» خواند؛
اسپانیولی ،که میتوان آن را نیروی محرکه جامعه
در تغییر جهت اعتراض از باال به پایین – هر قشر
متفکرانی سخن از لزوم جانشین کردن تغییر از باال خواند ،به دموکراسی و به دولت حقوقمند و حقوق
قشر پایین تر از خود را مقصر میشناسد – پیدا با تغییر از پایین میکنند و جامعهشناسی چون آلن انسان وجدان داشت؛ و مدیران الیق برای اداره جامعه
کردهاند ،سبب فعلپذیری «پایین» و روی آوردنش به تورن ،وجدان به حقوق را هم از ویژگیهای جامعه در دموکراسی نیز خویشتن را پرورش داده بودند ،این
راستهای افراطی شدهاست .این واقعیت ما را به پاسخ «فرامدرن» میشمارد ،اما از حق ،هنوز تعریفی که شد که شاه با کودتای نظامیان موافق نشد و کودتا
پرسش مهمی توانا میکند :آیا قدرت مردم میتواند تعریف به قدرت نباشد ،بعمل نیامدهاست و مجموعه شکست خورد .در شیلی بعد از پینوشه نیز کودتا رخ
دولت را بمثابه قدرت مجبور به اصالح کند؟ میدانیم حقوق و رابطه آن با حیات و رشد انسان و آبادانی نداد؛
که کسانی به این پرسش ،پاسخ مثبت میدادند و طبیعت ،در غرب ،وجود نجستهاست؛
  .۱,۲در پرتقال ،کودتای نظامی بر ضد رژیم
استبدادی روی داد و به یمن وجود همان نیروی
نظ امها ،بنابراین که بسته یا نیمه بسته و یا باز ،ساده و یا بغرنج ،باشند
محرکه و بدیل ،انتقال به دموکراسی انجام شد  .در
یونان ،بعد از دست به دست شدنها ،سرانجام ،باز به
ساختار رابطههای عناصر آنها یکسان نمیشوند .نظامهایی که رابطههای آنها را
یمن وجود این نیروی محرکه ،دموکراسی مستقر شد .
حقوق تنظیم میکنند ،نظامهای باز هستند .در حال حاضر ،جامعهای با این نظام
در هردو مورد ،وجود اروپا و امتیاز عضویت در اتحادیه
اروپا ،نیز ،از عوامل تعیین کننده بود؛
وجود ندارد .جامعههایی وجود دارند که ،در آنها ،رابطههایی را حقوق و رابطههایی را
جنبشهای مردم کشورهای عرب و ناکامی
قدرت تنظیم میکنند .این نوع نظامها ،بر محور حقوق و یا محور قدرت ،بطور نسبی،
آنها
از شمال افریقا تا سوریه ،جامعههای عرب ،دست به
قابل اصالح ،هستند .نظامهایی که در آنها رابطهها را حقوق تنظیم میکنند ،هرگاه در
جنبش نسبتاً همگانی زدند و تا این هنگام ،تنها تونس
موفقیت نسبی داشته است .کتابی (به زبان انگلیسی)
سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه ،رابطههای اصلی را حقوق تنظیم کنند
به این جنبشها اختصاص یافت که ،در آن ،مقالهای به
قابل اصالح هستند.
قلم من و آقای حسن رضائی است .از علل شکست،
بطور قطع ،یکی نبود بدیل دموکرات و نیروی محرکه
«فشار از پایین و اصالح در باال» را روش میکردند .
در آسیا ،قدرتهای اقتصادی جدید ،چین و هند ضرور برای بازداشتن قوای جانبدار استبداد از بازسازی
در عمل ،اصالح در باال ،در عینیت جستن اختیارات و «اﮊدهاهای اقیانوس کبیر» بر قدرت اقتصادی ﮊاپن استبداد است  .در الجزایر و سودان و لبنان و عراق
«قانونی» و «فراقانونی» «ولیامر» خالصه شد .جز این افزوده شدهاند و در همه این کشورها ،تمایل راست جنبش جریان دارد .الجزایریها و سودانیها میگویند
نیز ممکن نبود.
دست باال را دارد که اعتنائی به حقوق ندارد .و
که باید بدیل و نیروی محرکه قوت گیرد تا جنبش
خطا در دوگانه پنداری دو قدرت ،یکی از آن دولت
آسیای میانه واپسین منطقهای تحت سلطه غرب آنها توفیق یابد.
و دیگری از آن ملت بود  .حال اینکه ،قدرت دولت است که منطقه جنگ نیز شدهاست  .در این منطقه
فروپاشی رژیمهای کمونیست در روسیه و
فرآورده نظام سلطهگر – زیرسلطه در درون و با بیرون نیز ،اسطوره قدرت ،پرستش میشود و حقوق انسان اروپای شرقی
است .در این نظام ،رابطههای قوا مجاری هستند که و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت انکار میشوند .
وضعیتی که روسیه امروز و کشورهای اروپای
از آنها ،مازاد عناصری که ترکیب آنها در روابط قدرت افریقا نیز وضعیتی بازهم بدتر دارد.
شرقی دارند ،به صراحت میگویند که وجود بدیل و
کاربرد دارند ،به رأس هرم اجتماعی ،جریان پیدا
در ایران ،اصول نوزدهگانهای – که بر زبان آقای نیروی محرکه جامعه ،یا نبود و یا بود ناتوان آنها ،دلیل
میکند.
خمینی ،خطاب به جهانیان ،جاری شدند – راهنمای نزدیکی و دوری رژیمهای جانشین از دموکراسی است.
از اینرو است که ،در تمامی انقالبهایی که به انقالب شدند :حقوق انسان ،والیت جمهور مردم
برای نتیجه گیری یادآوری می کنم که  مشترک هر
دنبالشان ،دولتهای مستبد بازسازی شدهاند« ،رهبر» و…؛ در «بهار عرب» نیز کسی نخواست قدرت مردم سه راهکار عبازتند از :یکی وجدان به حقوق و دیگری
یا «رهبران» قدرتمدار ،درجا ،اسلحه به دست جوانان جانشین قدرت دولت بگردد ،حقوق مردم مطالبه وجدان نیروی محرکه جامعه به حقوق و سوم بدیلی
متعلق به «طبقه محرومان» دادهاند و آنها را در حذف شدند  .انقالبیون فرانسه نیز ،به خود میبالند که است که به حقوق وجدان دارد و توانا به مدیریت کشور
رقیبان و بازسازی استبداد بکارگرفتهاند  .به سیر اعالمیه جهانی حقوق بشر را آنها انشاء و انتشار دادهاند  .در دموکراسی است  .روش موفق یا جنبش همگانی
اندیشه در غرب که رجوع میکنیم ،میبینیم نخست حتی انقالب اکتبر ،اصول راهنمایی را پیشنهاد میکرد است و یا به یمن تغییر «پایین» ،تغییر باال ممکن
روشنفکران انگلیسی و سپس روشنفکران فرانسوی ،که حقوندی شهروندان روسی یکی از آنها بود و از گشته  است  .این مشترکها میگوید راهکار وجدان
متوجه این امر واقع شده و به کوشش برخاستند تا مگر زبان و قلم لنین ابراز شدند .چرا؟ زیرا جمهور مردم به حقوق پنجگانه و اتحاد وجدان یافتگان و کوشش
«پایین» به حقوق خود وجدان یابد .هم اکنون نیز که بخاطر قدرت به جنبش دست نمیزنند ،زیرا وجدان مستمر برای پدید آمدن نیروی محرکه اجتماعی
غرب در وضعیتی است که هست ،اینگونه روشنفکران تاریخی آنها به آنها میگوید قدرت برضد اکثریت بزرگ واجد این وجدان است .روش مطلوب جنبش همگانی
چاره را قطع پایه قدرت «باال» از راه وجدان پایین به بکار میرود .مشکل ضعف وجدان به حقوق است .در است وقتی جنبش گویای وجدان به حقوق باشد .اما
حقوق میبینند.
حقیقت« ،قدرت مردمی» نه هرگز در وجود آمدهاست موفقیت هریک از روشهای دیگر نیز در گرو متحقق
در واقعیتهای روز ،در ایران و جهان تأمل کنیم:
و نه میتواند بوجود آید.
شدن این مشترکات است.
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اصالحپذیریسامانههایحکمرانی
بهروز بیات

مقدمه
ارزیابی اصالح پذیری سامانه های حکمرانی در
ِ
جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی ،که
در آن پارامتر هائی   پرشمار با هم اندرکنش دارند .
از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن
طرح کرده است ،برای من مشکل مینماید  .دسته
بندی سامانه های حکمرانی نمیتواند دقیق باشد،
زیرا وجوه مشترک میانشان فراوان اند  .آنچه که در
این نوشتار آورده ام تامالتی پیرامون این پرسش مهم
است بدون ادعای جامع بودن.
گرایش بهینه سازی در جامعۀ
کلیاتی در بارۀ
ِ
انسانی
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی مجهز به
عقل سلیم است ،در درازنای هستی تاریخی اش
پیوسته در تکاپوی اصالح ابزارش برای دگرگون
کردن و به خدمت گرفتن محیط پیرامونش بوده
است  .یکی از پیشرفته ترین و در عین حال مجرد
ترین و بغرنجترین این ابزار برای گونۀ انسان  ،ایجاد
چرخه های هدایت و تنظیم برای اداره و حفظ تعادل  
مجموع های انسانی به سان خانواده ،قبیله ،روستا،
شهر و کشور بوده است  .این روند تکاملی (  )evolution
به ایجاد دولت به معنای اعم اش  و در دوران کنونی
به تشکیل دولت-ملت های مدرن انجامیده است  – و
به سوی “دهکدۀ جهانی” پیش میرود .اندیشۀ بنیانی
یک چنین تکاپوئی کوشش در اصالح پیوسته و همه
جانبۀ وضع موجود بوده است.
هر جامعۀ انسانی برای دوام و بقای خود نیاز به
مجموعه ای از راه و روش های همزیستی متناسب  
با وضعیت اش دارد که قوانین اش مینامیم .ضمانت
اجرای این قوانین به عهدۀ مرکزی است مجهز
به نیروی قهریه که همراه با اجزائی دیگر دولت را
میسازند  .طبیعتأ در جامعۀ پرتکاپو و پوینده انسانی
دگرشدن پیوستۀ
اجزاء شاکلۀ دولت باید خود را با
ِ
وضع موجود همپوش کنند .این کنش بهینه سازی در
روندی تجلی می یابد که اصالح اش مینامیم.
البته آنچه در باال رفت انگیزۀ بنیانی ایجاد و حفظ
جامعۀ انسانی در قلمرو تئوری است  .در زندگی

واقعی ،چنین جامعه ای در
روند تکامل ( )evolutionخود
به موازاتِ گسترش تقسیم
کار اجتماعی ،با برآمدن
گروه های حرفه ای گوناگون
در آن ،میشکافد و   منفک
میشود.
انسان ها در سپهر فردی
هم به یکدیگر نیاز دارند و
هم در رقابت برای بهره بردن
از فرآورده های کار مشترک
شان   بسر میبرند  .با تقسیم
ِ
انفکاک جامعه به گروه
کار و
های مختلف – نهایتأ اقشار
و طبقات – با منافع مشترک درون گروهی و منافع
متضاد با دیگر گروه های جامعه ،پدیدۀ دولت و
حکمرانی بسیار بغرنجتر می شود.
از این به بعد موضوع اصالحات دگرگون می شود .
همراه با انفکاک جامعه به اقشار و طبقات مختلف
آن خود کردن بخشی
و رقابت میان آن ها برای از ِ
بزرگتر از دارائی فرآورده شده ،درمیگیرد .به موازات
این رقابت ،ایزار پیشبرد مقاصد گروهی به سان قدرت
سختافزاری ،ایدئولوژی ،فرهنگ و تبلیغات ساخته
میشوند  .کوشش به این سوی متمرکز میشود که با
ایجاد هژمونی در این عرصه ها آن سیادتِ سیاسی
آفریده شود که تامین کننده سهمی هر چه بیشتر از
ثروت فرآورده برای گروه یا گروه های معین باشد .با
برآمد چنین حالتی امر اصالح مدیریت جامعه پیچیده
تر و مشکل تر میشود زیرا که اصالح ساختار ها،
روندها و قوانین میتواند با منافع بخشی از جامعه که
منافع اش را وضع موجود تامین میکند ،در تضاد افتد
و ممکن است این بخش به اندازۀ کافی نیرومند باشد
که بتواند از اصالح امور جلوگیری به عمل آورد.
گونه های حکمرانی در جهان معاصر
برای پرداختن به موضوع اصالح پذیری حکمرانی
میتوان رژیم های سیاسی را در وهلۀ نخست به دو
دسته تقسیم کرد :رژیم های دمکراتیک و  رژیم های

دیکتاتوری.
رژیم های دمکراتیک در میان خود به دو دسته
تقسیم میشوند:
دمکراسی با همۀ مولفه هایش – به معنی
دربرگیرندۀ لیبرالیته
دمکراسی نالیبرال
رژیم های دیکتاتوری نیز به چند دسته   تقسیم
میشوند:
رژیم های تمامیت خواه (توتالیتر)
رژیم های اقتدارگرا
نظام های دیکتاتوری دولت  هائی هستند که یک
طبقه یا گروه اجتماعی بدون سازش با گروه های
دیگر ،سیاست و در پی آن منافع خود را بی تخفیف
به گروه های های دیگر برتر بداند و تحمیل کند.
موضوع اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری در چنین
جوامعی اهمیت ویژه دارد.
اصالح پذیری جامعه های دمکراتیک
چنین جوامعی که برمبنای یک قراداد اجتماعی
مورد توافق اکثریت بزرگی از شهروندان سازمان داده
میشوند با تکیه به روابط دمکراتیک به سان آزادی
شخصی ،حکومت قانون ،برابری حقوقی شهروندان و
منع تبعیض ،آزادی بیان و رسانه ها ،احزاب و اتحادیه
ها ،انتخاب کردن و شدن ،تعهد به حقوق بشر سازمان
یافته اند .جامعۀ آزاد و نهاد های دمکراتیک اش  به
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فراهم آوردن مکانیسم های هدایت و تنظیم یاری دمکراتیک اصالحات الزم صورت گیرند یا اقال بهنگام   
اگر تفسیری تقلیلگرایانه از دمکراسی را بپذیریم و
میرسانند که بتوانند وضعیت موجود را پیوسته با انجام شوند  .همیشه این امکان وجود دارد که حتی با بکاربردن لیبرال دمکراسی  آنرا مرکب از دمکراسی
وضعیت مطلوب رصد کرده و بسنجند و در صورت در درون یک سیستم دمکراتیک با روش دمکراتیک و و لیبرالیته بدانیم ،بدین معنی که دمکراسی را معطوف
انحراف از وضع مطلوب کوشش در اصالح بکنند – مراعات قواعد بازی دمکراتیک منافع معینی فرادستی به ساز و کار های برگزیدن کارگزاران کشور در پهنۀ
در واقع اصالح پذیری مستمر .به عبارت دیگر اصالح ای ناپایدارکننده بیابند .نمونه اش هم اکنون در تقریبأ سیاسی به میانجی انتخابات آزاد و سالم بدانیم و
پذیری در بطن و متن یک جامعۀ دمکراتیک نهفته همۀ کشورهای پیشرفته غربی ،شکاف فزاینده میان لیبرالیته را حقوق پذیرفته و تضمین شده ای چون
است.
فقر و ثروت است .هر چند که آشکار است که ادامۀ آزادی های پایه ای ،آزادی بیان و گرد همآئی ،مذهب،
جامعه های مدرن صنعتی که اکنون کم  و بیش چنین وضعی به ناپایداری سیستم میانجامد ،اما به مالکیت خصوصی و فزون براین حکومت قانون و منع
تبعیض   جنسیتی ،نژادی و فرهنگی و به رسمیت
برای پرداختن به موضوع اصالح پذیری حکمرانی میتوان رژیم های سیاسی
شناختن حقوق اقلیت بدانیم در این حالت دمکراسی
های نالیبرال کم وبیش دارای مشخصات دمکراسی و
را در وهلۀ نخست به دو دسته تقسیم کرد :رژیم های دمکراتیک و رژیم های
کمبود در لیبرالیته هستند.
دیکتاتوری.
در چنین سامانه سیاسی جامعۀ مدنی در اندازۀ
محدودی وجود دارد و میتواند در شرایط مناسب به
رژیم های دمکراتیک در میان خود به دو دسته تقسیم میشوند:
سرعت شکوفا شود.
دمکراسی با همۀ مولفه هایش – به معنی دربرگیرندۀ لیبرالیته
•
از این گونه رژیم ها در سرتاسر جهان وجود داشته
اند و هنوز هم دارند به ویژه در جمهوری های پیشین
دمکراسی نالیبرال
•
شوروی ،پاره ای کشور های  اروپای شرقی و  امریکای
جنوبی ،آسیا و افریقا.
رژیم های دیکتاتوری نیز به چند دسته تقسیم میشوند:
•
در چنین نظام ها قدرت و ثروت به طور انفکاک
رژیم های تمامیت خواه (توتالیتر)
•
ناپذیر در همتنیده نیستند از این روی پایوران رژیم
دمکراسی نالیبرال میتوانند بدون از دست دادن همۀ
رژیم های اقتدارگرا
•
امتیازات در یک صورتبندی دمکراتیک نوین به
هستی شان ادامه دهند.
در سرتاسر جهان وجود دارند  ،از اقشار و طبقاتی علت تسلط  دگمای یک ایدئولوژی معین برای منافع
آزمون تاریخی نشان داده است که چنین نظام
تشکیل شده اند با منافع متفاوت و گاه متضاد :معین ،کشور ها هنوز موفق به اصالح این روند نشده هائی توانسته اند بدون برخورد ها و لرزش های بزرگ
مزدبگیران ،سرمایه داران و کارفرمایان ،حرفه های اند .نتیجه اینکه در کشور های غربی شبح ناپایداری اجتماعی به دمکراسی مبدل شوند.
آزاد مانند پزشکان ،وکالی حقوقی ،کارمندان دستگاه در قامت احزاب راست افراطی ضددمکراتیک در افق
اصالح پذیری در رژیم های تمامیت خواه
دیوانساالری ،پیشه وران  ،دهقانان و زمینداران و…   .نمایان شده اند .البته تا هنگامی که جوهر دمکراسی (توتالیتر)
دولت های موجود نتیجۀ یک سازش اجتماعی میان که جامعۀ مدنی ای سرزنده بخشی تعیین کننده از آن
این گونه نظام ها فاقد ساز و کار برای مشارکت
نماینده گان طبقات  ،اقشار و گروه ها گوناگون کشور است  ،از تعرض مصون مانده باشد ،میتوان به استمرار شهروندان در زندگی سیاسی کشورند  .ممکن است
هستند که بر مبنای قواعد بازی دمکراتیک سازمان دموکراسی خوش بین بود.
که به شیوه ای صوری روندها و نهادهای رایج در
یافته و برگزیده و تعیین میشوند .دمکراسی در چنین
اگر جوهر دموکراسی مصون بماند ،حتی مشاهده دموکراسی وجود داشته باشند اما فاقد هر گونه اصالت
کشور هائی به سان داده ای ابدی تلقی نمی شود بلکه کرده ایم که در کشور های غربی جریاناتی خارج و اختیاراند .این رژیم ها مشروعیت خود را معموأل از
پیوسته برای باز فرآوری اش پیکار میشود و از این از مسیر عادی درون پارلمانی به وجود آمده اند که یک ایدئولوژی یا یک روایت استنتاج می کنند .هرگونه
روی دارای توان باالی خود اصالحی است.
توانسته اند علیرغم سیادت سیاسی رسمی فرادست مخالفت را با همۀ توان خود سرکوب می کنند .ساختار
بخش در خور توجه ای از نگهبانی و پاسداری از به افکار عمومی کژروی های جامعه از حالت مطلوب اعمال سیادت شان به گونه ای است که همۀ عرصه
نهاد ها و روند های دمکراتیک   به میانجی جامعۀ را بنمایانند  .تقریبأ در همۀ کشور های غربی اثرات های زندگی اجتماعی از گسترۀ عمومی تا رفتارهای
مدنی انجام میگیرد  .آنگاه جامعۀ مدنی ای که با اپوزیسیون بیرون از پارلمان را مشاهده کرده ایم :در شخصی شهروندان را در برمیگیرد .چنین رژیمی همۀ
بهره بردن از روابط دموکراتیک شکل گرفته است امریکا بر ضد جنگ ویتنام ،در اروپا جنبش دانشجویان قاعده های بازی در همۀ بخش های جامعه را تعیین و
ِ
خود عامل انتقال و پیشرفت فرهنگ
دموکراتیک و جوانان سال های
پیرامون   ۱۹۶۸میالدی که منجر تحمیل میکند و مشارکت آزادانه شهروندان را بر نمی
ِ
نقادی ،رواداری و تحمل نظر مخالف میشود .فر هنگ به دگرگونی فرهنگی ای شگرف در همۀ کشور های تابد .شکل حکومت این رژیم ها میتواند موروثی باشد
دموکراتیک و حکومت قانون که بخشأ از پیش نهاده اروپای غربی شد.
مانند سلطنت مطلقه یا غیر موروثی (“جمهوری”) با
های   دمکراسی اند به وسیله جامعۀ مدنی پیوسته
های
اصالح پذیری در دمکراسی
نالیبرال رهبری کاریزماتیک یا پوپولیست.
ِ
ِ
گسترده و ژرف تر  و مبتکر و مدافع بهینه سازی و انتخاباتی
میزان اصالح پذیری در حکومت های تمامیت خواه
خود اصالحی میشوند.
دموکراسی های نالیبرال گونه ای از دمکراسی بستگی به این دارد که قدرت مبتنی بر ایدئولوژی تا
البته پیش میاید که حتی یک سیستم دمکراتیک اند که   که در نام خود تناقضی را حمل میکنند :چه اندازه با ثروت درآمیخته باشد ،یا به عبارت دیگر
که طبقۀ مسلط و هژمون اش راه نمایش کژی های دمکرات و نالیبرال بودن  .چنین رژیم هائی دارای قدرت انحصارأ برفرا ِز سر اقشار و طبقات جامعه باشد
حرکت جامعه در عرصه های گوناگون را ببندد ،دچار نهاد های دمکراتیک هستند ،انتخابات   آزاد و سالم یا به شیوه ای با یا بی میانجی طبقات فرادست و
انسداد شود .یکی از کنش هائی که بدین جا میانجامد برگزار میکنند اما نه الزامأ   منصفانه ،آزادی بیان مرفه جامعه را مانند صاحبان زمین و سرمایه نماینده
ایدئولوژیزه کردن تضاد های مادی و در پی آن قطبی وجود دارد اما ابزار انتشارش برای اپوزیسیون فراهم گی کند.
شدن شدید جامعه است – نمونۀ تاریخی آشکار و نیست .رهبران سیاسی با توافق اکثریتی از شهروندان
در مورد نخست ،از آنجا که این استبداد و
بسیار منفی سقوط دمکراسی جمهوری وایمار در برگزیده می شوند  .اما حق اقلیت برسمیت شناخته خودکامگی   برای کنشگران و پشتیبانان اش انگیزۀ
آلمان و برآمدن حکومت نازی ها بود و هم اکنون نمیشود و تفکیک قوا نامتناسب و به سود قوه مجریه مادی ندارد  ،دیر یا زود پشت آن را رها میکنند و
در ایاالت متحده امریکا به کوشش دولت ترامپ قطب نامتعادل است و امکان آزمون و در تراز نگهداشتن زمینۀ تحول نسبی فراهم میشود  .نمونه های چنین
بندی نگران کننده ای را میتوان  مشاهده کرد ،که ( )check and balanceموجود نیست  .حکومت قانون رژیم هائی رژیم استالینیستی شورو ی پیش از
البته بعید است بتواند به دموکراسی امریکا غلبه کند ،به طور ناقص جاری است و حق اعتراض و گردهمآئی خروشچف و رژیم مائوئیستی چین پیش از دنگ
اما بازتاب جهانی اش موجب بالندگی دمکراسی برای مخالفین محدود است  .رسانه ها ی اصلی زیر شیائوپینگ را میتوان نامبرد  .در هردوی این کشور
نیست.
کنترل دولت اند  .دولت   خود را به مثابه نماینده ها رژیم های توتالیتاریستی بدون تصادمات گستردۀ
در هر حال تضمینی وجود ندارد که در کشور هائ اکثریت متعهد به حقوق اقلیت نمیداند.
اجتماعی و بدون خونریزی و ویرانی کشور از تمامیت
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خواهی به اقتدارگرائی متحول شدند.
در مورد دوم ،اما قدرت ایدئولوژیک و   ادعای
رسالت با ثروت در هم آمیخته اند و انگیزه کنشگران
و پشتیبانانش برای حفظ قدرت و ثروت بس بزرگتر
و   امکاناتشان برای پاسداری از وضع موجود مهیاتر
است .به عنوان نمونۀ چنین رژیم هائی میتوان نازیسم
و فاشیزم در آلمان ،ژاپن  و ایتالیا و اکنون  استبداد
مطلقۀ عربستان سعودی و تا حدودی جمهوری
اسالمی را نام برد .این رژیم ها هر صدای مخالف و هر
کوشش برای  سازمان دهی مستقل شهروندان را به
شدت سرکوب و از این روی امکان اصالحات مسالمت
آمیز را نابود می کنند .از این روی سه رژیم نخست
به میانجی جنگی ویرانگر از میان برداشته شدند و
چهارمی که عربستان سعودی ( و تا حدودی ایران)
درون رژیمی و
باشد ،بعید میدانم که بکمک اصالحات
ِ
به  طور مسالمت آمیز تحول یابد.
اصالح پذیری در رژیم های اقتدارگرا
اینگونه نظام ها مشروعیت خود را از پاره ای ارزش
ها یا ویژه گی های معین یک کشور میگیرند .سیادت
شان را در عرصۀ سیاست و حکمرانی متمرکز میکنند
و با قلمرو خصوصی شهروندان درگیر نمی شوند .به
شهروندان تا اندازه بسیار محدودی اجازۀ مشارکت
سیاسی میدهند .در بسیار موارد سیادت از جانب یک
شخصیت کاریزماتیک اعمال نمیشود بلکه از سوی
نهادی یا سازمانی مانند یک حزب واحد یا  ارتش.
همانگونه که در باال رفت اینگونه رژیم ها بخشی
از لیبرالیته به سان آزادی های شخصی ،کسب وکار،
مذهب ،مالکیت خصوصی را تحمل میکنند و   مزاحم
زندگی خصوصی شهروندان نیستند و به میزانی
کم   مشارکت سیاسی آنان را نیز برمیتابند  .گونه
ای از رژیم های اقتدارگرا که در آن ها سازوکارهای
دمکراتیک برای برگزیدن کارگزاران محدودند اما
لیبرالیتۀ مدنی و فردی تا حدی جاری است ،شباهت
هائی به دمکراسی های نالیبرال دارند.
برای مثال میتوان ادعا کرد که بسیاری از دولت
های اروپائی کم و بیش تا پیش از جنگ دوم جهانی
فاقد ساختار های دمکراتیک و از این رو اقتدارگرا
بوده اند اما مولفه های لیبرالیته مانند حکومت قانون،
آزادی های فردی ،آزادی داد و ستد ،آزادی مالکیت،
آزادی مذهب در آن ها رعایت می شده است .از این
روی در شرایط تغییر یافته قرن  ۲۰به ویژه پس از
جنگ دوم به آسانی به دمکراسی گرویدند.
رژیم های اقتدار گرا یا دیکتاتوری را به سه دسته
میتوان تقسیم کرد:
هنگامیکه قدرت متضمن ثروت نیست :حکومت
های دیکتاتوری باقی مانده از توتالیتاریزم تک حزبی
با ادعای جهان شمولی مانند اتحاد جماهیر شوروی
و کشور های وابسته به آن در اروپای شرقی .در این
ِ
حکومت عمأل یک حزب واحد بر کل جامعه
کشورها
اعمال میشد که در آن ها با از میان رفتن مالکیت
خصوصی بر ابزار تولید همۀ شهروندان در واقع
مزدبگیر دولت بودند با امکانات محدود انباشت ثروت
فردی  .کشورهائی که در دهۀ  ۱۹۵۰از توتالیتاریزم
استالینیستی رها شده بودند ،از اواسط دهۀ ۱۹۶۰
نشانه هائی بروز میدادند دال بر اینکه سیستم شان
به ویژه به لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و نیاز مبرم
به رفرم دارد  .این گرایش به رفرم در مقابل قدرت
مستقر و حزب واحد در شوروی و دیگر کشور های
سپهر نفوذش در اروپای شرقی قرار گرفت .تمایل به
رفرم به ویژه در دوکشور چکسلواکی و لهستان شدتی

بیشتر داشت  .هر چند که جنبش های رفرمیستی
(اصالح طلبی) در این کشور ها در وهلۀ نخست با
مشت آهنین ارتش سرخ مواجه شدند ،اما گرایش به
رفرم در این کشورها خاموش نشد .ناکارآمدی سیستم
اقتصادی این رژیم ها را روزبروز از درون فرسوده تر و
پوسانده بود  .با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در
شوروی کوشش برای اصالح سیستم شدت گرفت اما
دیگر دیرهنگام بود.
رخداد مهم در مورد دگرگون شدن این سیستم ها
بدین ترتیب بود که این رژیم ها از درون اصالح نشدند
بلکه با گذار به سیستمی دیگر اصالح گردیدند.
گذار از سیستم شوروی ویژه گی در خور توجه
خود را داشت :از آنجا که در درون رژیم های
“سوسیالیستی واقعأ موجود” هیچ جریان اجتماعی
جدی ،شاید به استثناء بوروکرات های حزبی ،آنهم با
منافعی فقط در اندازۀ حفظ قدرت ،انگیزه ای مادی
برای حفظ رژیم نداشتند ،گذاری مسالمت آمیز در
چندین کشور اروپائی با جمعیتی حدود  ۵۰۰میلیون
نفر رخداد بدون تصادمات بزرگ اجتماعی و عاری
از خونریری  .به عبارت دیگر در غیاب منافع   کالن
اقتصادی هیچ گروهی وجود نداشت که سیستم یا
آن خود بداند و در نتیجه با چنگ و دندان
رژیم را از ِ
در نگهداریش بکوشد.
رژیم هائی که با کودتای نظامی تاسیس شده اند
اما کم وبیش بر یک طبقه اجتماعی تکیه دارند .در
چنین نظام ها اصالح پذیری منوط به این است که
طبقه ای که نظامی ها در پاسداری از منافعش سهم
داشته باشند تا چه اندازه موفق شود در پیشرفت
اقتصادی جامعه نقش ایفا کند ،مشروعیت کسب
کند و سازمان خود را بیابد و بدینوسیله از ارتشیان
مستقل شود .در چنین رژیم هایی امکان اصالحات و
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تاریخی جامعۀ مدنی
صدام حسین .در غیاب پیشینۀ
ِ
و سازمان های نماینده گی کنندۀ منافع گروه ها،
اقشار و طبقات اجتماعی  ،ارتش به مثابه تنها سازمان
منسجم بر جامعۀ بی ساختا ِر ( )amorphفرادست
شده و خود زندگی مستقل حتی در عرصۀ اقتصادی
یافته است .این رژیم ها با سرکوب بیرحمانه مستمر
از هرگونه سازمان یابی طبقاتی یا سیاسی مخالفین
ممانعت به عمل آورده و بدینگونه راه هرگونه اصالح
را بسته اند .در مورد مصر حتی میتوان دگرگون شدن
سمتگیری سیاسی رژیم را از شرق در زمان عبدالناصر  
به غرب در دوران سادات  مشاهده کرد بدون اینکه
در نقش ارتش به عنوان حامل دیکتاتوری تغییری
صورت گرفته باشد  .در این رژیم ها قدرت و ثروت
در هم آمیخته در سازمانی نظامی فراسوی جامعه از
اصالحات  جلوگیری میکند .سرنوشت همۀ آن ها نیز
چنین بوده و هست که تحول مسالمت آمیز درون
سیستمی صورت نگرفته است.
دیکتاتوری های وابسته به غرب که در آن ها
دمکراسی سیاسی نایاب   اما پاره ای از جنبه های
لیبرالیته پدیدار در آزادی های شخصی پذیرفته شده
بودند .از زمرۀ این کشور ها میتوان  رژیم شاه  در ایران،
مارکوس در فیلیپین ،بن علی در تونس ،تا حدودی
مبارک در مصر و سوهارتو در اندونزی را برشمرد  .
این رژیم ها هر چند که پاره ای از حقوق اجتماعی
شهروندان را که میتوان آن ها را در چارچوب لیبرالیته
گنجاند میپذیرفتند ،با وجود رشد نسبی اقتصادی و
دگرگونی های فرهنگی ،به شکل گیری و استقالل
طبقات و اقشار جامعه و نمایندگان سیاسی شان
فرصت نمیدادند  .در نتیجه جامعۀ محروم از اصالح
امور دچار ناهنجاری و ناهماهنگی همه جانبه به ویژه
در رشد اقتصادی شدند  .از آنجا که رژیم سرکوبگر

دیکتاتوری های وابسته به غرب که در آن ها دمکراسی سیاسی نایاب اما

پاره ای از جنبه های لیبرالیته پدیدار در آزادی های شخصی پذیرفته شده بودند.

از زمرۀ این کشور ها میتوان رژیم شاه در ایران ،مارکوس در فیلیپین ،بن علی در

تونس ،تا حدودی مبارک در مصر و سوهارتو در اندونزی را برشمرد .از آنجا که رژیم
سرکوبگر هیچگونه امکان سازماندهی و کنش و واکنش را به هیچ طبقۀ اجتماعی،

حتی طبقات مرفهی که به لحاظ اقتصادی بهره وران این رژیم ها هستند ،نمیدهد،

راه تغییر تناسب قوا و اصالح امور به شیوه ای سامانمند بسته می ماند .نیروی

منسجمی که با اتکا به پایگاه اجتماعی اش بتواند با رژیم مذاکره و سازش در جهت
نامتعادل
اصالحات انجام دهد ،وجود ندارد .نتیجه این که برای خروج از وضعیت
ِ

حکمرانی این رژیم ها ،راهی جز حرکت ناگهانی انقالبی باقی نمیماند.
سیستم
ِ
ِ
گذار مسالمت آمیز وجود دارد .از جملۀ چنین نظام
ها میتوان اسپانیا در گذار از فرانکیسم به دمکراسی،
شیلی در گذار از رژیم پینوشه به دمکراسی و بسیار
دیگر دیکتاتوری های نظامی در کشور های آمریکای
التین و در آسیا کره جنوبی و گذار از دیکتاتوری
پارک به دمکراسی را نام برد .در همۀ این کشور ها
تغییر شرایط جهانی پیرامون شان و مبارزۀ جامعه
مدنی از جمله چنبش کارگری و سازمان های حقوق
بشری مردم بنیاد نیز نقشی به سزا داشته اند.
دیکتاتوری های نظامی پسااستعماری که برای خود
رسالتی قائل بودند به ویژه در خاورمیانه مانند مص ِر
لیبی قذافی ،عراق
جمال عبدالناصر ،سوریۀ اسد و
ِ

هیچگونه امکان سازماندهی و کنش و واکنش را به
هیچ طبقۀ اجتماعی ،حتی طبقات مرفهی که به لحاظ
اقتصادی بهره وران این رژیم ها هستند ،نمیدهد ،راه
تغییر تناسب قوا و اصالح امور به شیوه ای  سامانمند
بسته می ماند .نیروی منسجمی که با اتکا به پایگاه
اجتماعی اش بتواند با رژیم مذاکره و سازش در جهت
اصالحات  انجام دهد ،وجود ندارد .نتیجه این که برای
حکمرانی این رژیم
سیستم
نامتعادل
خروج از وضعیت
ِ
ِ
ِ
ها ،راهی جز حرکت ناگهانی انقالبی باقی نمیماند.
جمهوری اسالمی و قابلیت اصالح پذیریش
جمهوری اسالمی معجونی است ،اقأل در تاریخ
معاصر جهان ،کم همتا .ترکیبی است از توتالیتاریسم،
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اقتدارگرائی و دموکراسی نالیبرال .رژیمی است برآمده رژیم را وادار  به تن دادن به پاره ای  سازوکارهای
مایوس از اصالح پذیری درونی رژیم اسالمی ،هنوز
از یک انقالب بزرگ با شرکت گسترده ترین توده ها دمکراتیک بکنند.
در سال های  ۹۲و  ۹۶شهروندان ایران میپنداشتند
از اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی .در روند انقالب
تا دوم خرداد  ۷۶که رژیم اسالمی و ولی فقیه که در حالت بحرانی تشدید شده در اثر تحریم های
بخشی فرادست شد که برخالف همۀ انقالب های دومش هنوز آن رشد و انسجام و اعتماد به نفس را آمریکا ،شاید بشود با گشایش جمهوری اسالمی پس
از انعقاد برجام و رفع مناقشۀ هسته ای ،با پدیدار
جمهوری اسالمی معجونی است ،اقأل در تاریخ معاصر جهان ،کم همتا .ترکیبی
شدن دورنمای گشایش به سوی جهان ،دریچه ای
برای اصالح گشوده شود .دولت روحانی هم برجام را
است از توتالیتاریسم ،اقتدارگرائی و دموکراسی نالیبرال .رژیمی است برآمده از یک
به مثابه راه گشا برای پیوستن اقتصادی به جهان و
محملی برای خروج از انزوا می انگاشت .او با مطرح
انقالب بزرگ با شرکت گسترده ترین توده ها از اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی.
کردن برجام دو و سه گامی به این سوی نهاد ،اما
در روند انقالب بخشی فرادست شد که برخالف همۀ انقالب های پیشین ایدئولوژی
همان هنگام از جانب ولی فقیه علی خامنه ای مورد
عتاب قرارگرفت ،که برجام دیگری در کارنیست و
ای معطوف به گذشته داشت.
کسی نباید دل به گشایش بسپارد.
از این به بعد بسیاری از شهروندان که از سیاست
پیشین ایدئولوژی ای معطوف به گذشته داشت.
نیافته بود که منجر به تمرکز قدرت و ثروت در دست های  رژیم  ناراضی بودند اما تا آن زمان میپنداشتند
گروه های اسالمگرای مسلط بر انقالب ،آینده را دستگاه والیت ،سازمان های نظامی زیر فرمانش و که بتوان اینجا و آنجا در سیاست های رژیم والیت
مثال به سان انقالب فرانسه یا انقالب سوسیالیستی پایوران رژیم اش شود ،به نظر میآمد که بشود با فقیه اثر گذاشت به این جمعبندی رسیدند که چنین
ِ
روسیه در یک اوتوپی کم وبیش دوردست در آینده تکیه به این “نقطۀ
ضعف” رژیم بتوان آن را اصالح امکانی وجود ندارد :رژیم اسالمی را از درون سیستم
نمیدیدند ،بلکه در بازگشت به  ۱۴۰۰سال پیش یعنی کرد .استفاده از این نیاز رژیم به امید  دگرگونه کردن اش نمیتوان متحول ساخت.
صدر اسالم .باری این انقالب در زمانی صورت میگرفت و اصالح رژیم ،به پیروزی محمد خاتمی انجامید .
تبلور این دگرگون شدن انتظارات شهروندان
که روح زمانه به زبانی دیگر سخن میگفت.
شهروندان خواهان اصالحات  انتظار داشتند که  این جنبش های اعتراضی دی   ۹۶و آبان  ۹۸در درون
از سوی دیگر ،اسالمگرایان فرداست به رهبری آیت پیروزی دریچه ای به سوی اصالحات بگشاید اما ایران بود که دیگر شعار و هدف شان نه اصالح رژیم
اهلل خمینی هنوز مردد و نامطمئن از توان خود برای خاتمی آماده گی و ارادۀ آن را نداشت  .بدنبال آن بلکه فرارفتن از آن بود.
کسب یکبارۀ همۀ قدرت ،نخست برای جلب همکاری حتی پیروزی مطلق جریانات اصالحطلب در انتخابات
در واقع رژیم جمهوری اسالمی از آن دسته از نظام
بخش های مدرن جامعۀ ایران مجبور بودند در حد مجلس منجر به اراده ای جدی برای محدودکردن هاست که همۀ راه های بهینه سازی از درون سیستم
وعده پاره ای ملزومات دنیای مدرن را مراعات کنند  .خودکامگی ولی فقیه نشد  .این فرصت تاریخی را بسته است .از آن جا که نظام  همزمان دچار بحران
هر چند که آنان توانستند به زودی بخش های دیگر سوزانده شد زیرا که رهبر اصالحطلبان ،آقای محمد های خود ساخته  و پرشمار در همۀ پهنه های زندگی
اپوزیسیون را مرعوب و نابود کنند اما رهائیشان از خاتمی ،به تعهداتی نانوشته  که  یک رهبر سیاسی درون کشور و در سپهر جهانی شده است ،این رژیم در
روح زمانه آسان نبود .روح زمانه وادارشان کرد قانون پذیرندۀ نماینده گی جنبش دوم خرداد به وجود می آستانۀ ناپایداری بسر میبرد .اکنون که میتوان امکان
اساسی ای تدوین کنند که دو گونه نهاد ناسازگار را آورد ،بی وفائی و بدعهدی کرد.
اصالح از درون را منتفی دانست ،پرسش این است که
پایه گذاری کند :نهاد هائی فرادست که مشروعیت
پس از این ،آزمون تاریخی نشان داد که اپوزیسیون چگونه می تواند به شیوه ای سامان مند
خود را از آسمان میگیرند – دستگاه والیت فقیه – و درهمتنیدگی قدرت و ثروت آن چنان گسترش به سان آنکه مثأل جبهۀ ملی درون ایران در مرداد
نهاد های به لحاظ تئوری انتخابی که مشروعیت خود و انسجام یافته است که امکان رفرم از درون را سال پیش پیشنهاد کرده بود ،با فرارفتن از جمهوری
را از شهروندان کسب میکنند .البته قانون به شیوه ای غیرممکن ساخته است  .تجربۀ تقلب گسترده در اسالمی کشور را بدون آشوب ،کشتار و فروپاشی
طراحی شده است که این نهاد های دوم  فرودست انتخابات  ۸۸آشکارا این اصالح ناپذیری رژیم از درون اجتماعی از این مهلکه برهاند .همکاری و آماده گی
بمانند.
این ترکیب نا متجانس نامی نامتجانس برگزید:
جمهوری اسالمی از آن دسته از نظام هاست که همۀ راه های بهینه سازی از
جمهوری اسالمی .بدیهی است که باید انتظار داشت
که این دو سیستم  که به طور بنیادی با هم متناقض درون سیستم را بسته است .از آن جا که نظام همزمان دچار بحران های خود ساخته
اند در اندرکنش شان آشوب بیافرینند – همانگونه که و پرشمار در همۀ پهنه های زندگی درون کشور و در سپهر جهانی شده است ،این
تاکنون ولی فقیه با تقریبأ  همۀ رئیس های جمهوری
اسالمی درافتاده است.
رژیم در آستانۀ ناپایداری بسر میبرد .اکنون که میتوان امکان اصالح از درون را
اما نکته اساسی برای سنجیدن اصالح پذیری در
این نهفته است که این سیستم نا متجانس برای کسب منتفی دانست ،پرسش این است که اپوزیسیون چگونه می تواند به شیوه ای سامان
مشروعیت به ساز و کارهای به ظاهر دمکراتیک از مند به سان آنکه مثأل جبهۀ ملی درون ایران در مرداد سال پیش پیشنهاد کرده بود،
جمله رای شهروندان نیاز دارد -هر چند که به شدت
غربال و کنترل شده  .در شرایط سرکوب بیرحمانه با فرارفتن از جمهوری اسالمی کشور را بدون آشوب ،کشتار و فروپاشی اجتماعی از
ای که رژیم نوپای جمهوری اسالمی برای جلوگیری
از ساماندهی و انسجام مخالفین به کار بسته بود ،این مهلکه برهاند .همکاری و آماده گی سازش از سوی بخشی از پایوران واقع بین
اپوزیسیون بی ساختار و سامان نیاز به اهرمی برای جمهوری اسالمی ،از پیش نهاده های چنین دگرگونی است .اگر که در این لحظه های
تغییر داشت .این اهرم طبیعتأ میتوانست تسخیر نهاد
های انتخابی باشد.
بیمناک برای آینده ایران ،خرد از میان پایوران جمهوری اسالمی به کلی رخت بر
و اما برای به کار بردن یک اهرم تکیه گاهی
الزم است .چه چیزی میتوانست تکیه گاه این اهرم نبسته باشد.
شود؟ پاسخ این است که همانا نیاز   رژیم اسالمی
به مشروعیت و در پی آن ناگزیزی اش از برگزاری خود را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت  .سازش از سوی بخشی از پایوران واقع بین جمهوری
انتخابات – هرجند که ناآزاد ،اما اقأل رقابتی – رژیم به شیوه ای برهنه نشان داد که برای صیانت از اسالمی از پیش نهاده های چنین دگرگونی است .اگر
میتوانست به مثابه تکیه گاهی برای
نهادن   اهرم قدرت و ثروت اش در پیروی از توصیۀ آقای خمینی که در این لحظه های بیمناک برای آینده ایران ،خرد
ِ
اپوزیسیون برای اصالح رژیم والیت فقیه به کاربرده که ” حفظ نظام از اوجب واجبات است” ،آماده است از از میان پایوران  جمهوری اسالمی به کلی رخت بر
شود  .مخالفین امید داشتند که بدینگونه بتوانند سازو کارهای کسب مشروعیت اش هم چشم بپوشد .نبسته باشد.
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جمهوریاجتماعی،توسعهپایدار!
احمد پورمندی

برحسب چینش های متفاوت
مقدمه
موضوع این شماره از دفتر های میهن ” اصالح این دو ،جوامع مذکور را
پذیری و اصالح ناپذیری حکومتها” ست .این سئوال می توان به سه زیر گروه ”
که آیا این یا آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل شکننده” ” ،پایه” و ” بالغ ”
اصالح هست یا نه ،به نظرم سوالی است که به ” ذات تقسیم کرد .این تقسیم بندی
گرائی” پهلو می زند و با دریافت پاسخی که احتماال ایستا نیست و سه زیرگروه
طرح سوال در انتظار آن است ،سیاست به بن بست یا یاد شده ،عمدتا نوعی نقطه
ماجراجوئی رانده می شود .من ترجیح می دهم این گذاری بر طیفی از جوامع با
“سوال گنگ”  را فعال در پرانتز بگذارم و به مساله از دسترسی محدود به شمار می
روند.
زاویه دیگری  نزدیک بشوم.
در جوامع با دسترسی
در این یادداشت ،فرض بر آن است که صورت
مساله در ایران ” توسعه پایدار” به مفهوم ” توسعه محدود“ ،رانت” را نمی توان
متوازن اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و محیط و نباید حذف کرد  .زیرا آنها
زیستی” و   به بیان دیگر ” توسعه اقتصادی انسان که قدرت به هم زدن نظم
و زمین محور” است و در مقابل این ضرورت ملی   ،اجتماعی را دارند ،رانت می خواهند  .رانت در این
جوامع به دو گونه اند :رانت مولد ” توزیع ناعادالنه
موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند.
تالشم این است تا در نزدیک شدن به مساله از جعبه فرصتها” است که به خلق ثروت کمک میکند و جامعه
ابزاری استفاده کنم که داگالس نورث و همکاران در را از آشوب دور می سازد .رانت نامولد ،نظیر انتصاب
بررسی مقوله توسعه ،طراحی کردند و در کتاب “در نزدیکان که به خلق ثروت کمک نمی کند و جامعه را
سایه خشونت” از جمله به ترجمه آقایان میردامادی و فقیر می سازد.
بر حسب چینش های متفاوت دوگانه های   ”
نعیمی پور به بازار کتاب ایران روانه شد.
بر این باور نیستم که می توانم نظریه این ائتالف یا نزاع” ” ،سازماندهی یا روابط شخصی” و
اندیشمندان را با اوضاع ایران منطبق کنم و بحث را ” رانت مولد یا نامولد” تفاوت های جوامع دسترسی
به راه حلی برسانم .اما تصور می کنم که این یادداشت محدود شکننده ،پایه و بالغ در جدول زیر نمایانده
می تواند درآمدی باشد برای نگاه  به معضل توسعه شده اند.
پایدار در ایران از نگرگاهی دیگر.
نظام
نظام بسته شکننده
ویژگی ها
برای آنکه خواننده ناچار به مراجعه بالفاصله به
کتاب نشود ،فشرده ای از چهار چوب نظری  آنرا به بسته پایه نظام بسته بالغ
و
اسخاص اسخاص
صاحبان قدرت
نقل از فصول اول و آخر کتاب ،در زیر می آورم و
سازمان ها سازمان های منسجم
سپس به بحث این دفتر باز می گردم.
رابطه صاحبان قدرت ائتالف بخشی از صاحبان
در سایه خشونت
همه
ائتالف
جوامع بر مبنای امکان دسترسی اهالی به قانون قدرت و نزاع با سایر اشخاص
و حقوق مالکیت به دو گروه کالن ” جوامع با حق اشخاص و سازمان ها اتیالف همه سازمان ها
توزیع رانت میان اشخاص
عامل حفظ نظم
دسترسی نامحدود ” و “جوامع با حق دسترسی
توزیع رانت مولد
توزیع رانت میان  سازمان ها
محدود ” تقسیم می شوند.
ائتالف همه صاحبان قدرت
عامل تحول
در بررسی روند توسعه در جوامع دسترسی محدود
توزیع رانت مولد
” رانت” و ” خشونت” کلیدواژه های اصلی هستند و ائتالف سارمان ها

سکست ائتالف
عامل برگشت و ارتجاع
توسط یکی از گروه های بیرون از قدرت
توزیع رانت نامولد و نزاع بر سر منابع محدود نزاع
نیرو های جدید
وقتی یک جامعه دسترسی محدود به مرحله بلوغ
می رسد که سازمان های منسجم جایگزین اشخاص
شوند ،رابطه صاحبان قدرت ،مبتنی بر ائتالف همه
سازمان ها باشد و توزیع رانت مولد به عامل حفظ
نظم و تحول بدل شود  .چنین جامعه ای در آستانه
ورود به جوامع نوع اول و مبتنی بر خصوصی سازی و
شکل گیری بازار های رقابتی ،شکل گیری احزاب و
انتخابات آزاد قرار دارد .کشورها پیش از گذار به نظم
دسترسی نامحدود باید سه شرط آستانه ای  حاکمیت
قانون برای فرادستان ،وجود سازمانهای با عمر دائمی،
و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان را تامین کرده
باشند.
اصل حق انحصاری اعمال قهر از سوی دولت که از
جمله اصول مهم جوامع دسترسی نامحدود است ،قابل
انطباق با جوامع دسترسی محدود نیست  .در اغلب
جوامع شکننده ،بخش هائی از صاحبان امکان اعمال
قهر در خارج از ساختار دولت قرار دارند .در جوامع
پایه ،اشخاص شریک در قدرت دولتی ،از نهاد های
خاص اعمال قهر در خارج از دولت هم سود می برند .
تنها در جوامع بالغ است که با جایگزینی نسبتا کامل

19

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1399شماره 34

اشخاص با سازمان ها و مولد شدن رانت ها ،جامعه
در آستانه پذیرش اعمال قهر به مثابه حق انحصاری
دولت ،قرار می گیرد.
جوامع دسترسی محدود شکننده و پایه را نمی توان
با اراده ،به جوامع دسترسی نامحدود بدل کرد  .الگو
برداری از سازوکار های این جوامع باز ،نظیر انتخابات
آزاد و بازار رقابتی اغلب به بی نظمی و عدم امنیت
بیشتر و پسرفت روند توسعه منجر می شود.
عبور از جامعه دسترسی محدود بالغ به جامعه
دسترسی نامحدود ،مرحله ای سرنوشت ساز و در
عین حال ،حساس در اینگونه جوامع است که اگر به
درستی مدیریت نشود ،ممکن است جامعه به مرحله
پایه و یا حتی شکننده پس رانده شود)۱(.
***
نگاهی اجمالی به تاریخ متاخر توسعه در ایران
برای نزدیک شدن به تحلیل اوضاع فعلی ایران بر
پایه اسلوب نظری نورث و همکاران که رئوس فشرده
آن بر شمرده شد ،الزم است که  مرور کوتاهی به سیر
تحوالت از مشروطه تا امروز داشته باشیم.
بعد از انقالب مشروطه تا کودتای رضا خان ایران
جامعه ای بود با دسترسی محدود شکننده که در آن
دولت مرکزی بسیار ضعیف بود  .نیرو های برخوردار
و صاحبان قدرت نظیر ایلخان ها ،زمینداران ،اشراف،
روحانیون و شاهزادگان سازمان های اعمال قهر ویژه
خود را داشتند  .مالیات چندانی دریافت یا پرداخت
نمی شد و رانت هایی نظیر بهره مالکانه ،حقآبه ،
وجوهات ،عوارض گمرگی   و سود معامالت ،مستقل
از دولت تحصیل و مدیریت می شد و در ترکیب رانت،
بخش غیر مولد برتری  داشت.
با کودتای سوم اسفند  ۱۲۹۹و به قدرت رسیدن
رضا خان ،جامعه در مسیر توسعه قرار گرفت .ایلخانان
و مدعیانی که در بخش هائی از کشور حکومت های
محلی بر پا کرده بودند ،یا سرکوب  و یا جذب ائتالف
حکومتی شدند  .سازمان ها رشد کردند و ائتالف
آنها جایگزین مناسبات افراد شد  .ارتش ملی بنیاد
نهاده شد.مالیه کشور نظم و نسق یافت  .امنیت راه
ها  و فضای کسب و کار موجب رونق تجارت شد .با
گسترش آموزش مدرن و تاسیس دادگستری ،از نفوذ
روحانیت کاسته شد .سازمان ها و افراد مقتدر جدید
زیر چتر ناسیونالیسم اقتدارگرای رضا شاهی ائتالف
پایداری پدید آوردند تا خشونت بین خود و توزیع
رانت را مدیریت کنند  .با گسترش صنایع تولیدی،
تاسیس دانشگاه و راه آهن  ،به سهم رانت مولد نسبت
به رانت نامولد افزوده شد و فقر کاهش یافت.
در سالهای آخر سلطنت رضا شاه ،حرص شدید او
به ثروت اندوزی و انحصار قدرت ،ائتالف حاکم را دچار
تشتت و نارضائی کرد  .مناسبات فردی مجددا نسبت
بر مناسبات سازمانها برتری یافتند و سهم رانت غیر
مولد افزایش یافت  .روند توسعه متوقف شد و جامعه
نتوانست به مرحله دسترسی محدود بالغ عبور کند.
از شهریور بیست تا کودتای  ۲۸مرداد  ، ۳۲به
دنبال لطمه دیدن ائتالف سازمان ها و افراد ،دولت
مرکزی دچار ضعف   شد و در برخی مناطق کشور،
سازمان های اعمال قهر مستقل از دولت پا گرفتند .در
این دوره جامعه متاثر از تاثیرات بسیار پررنگ عملکرد  
قدرت های خارجی و فضای نسبتا باز ناشی از ضعف
دولت ،دچار تالطمات مستمر شد .رشد سریع حزب
توده ایران که قسما مطالباتی فراتر از یک جامعه باز را
برای جامعه عقب مانده ایران پی می گرفت و گسترش

جنبش های آزادیخواهانه روشنفکران ،توجه به توسعه انتقام از مدرنیته  ،نهاد دولت و همه آنچه که قدرت
را کمرنگ کردند .جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق ،سنتی آنها را محدود کرده بود ،مغتنم شمردند و نه به
بخشی از نیرو های برخوردار جامعه را به امید تصاحب قصد مشارکت در قدرت که با هدف برانداختن آن سر
سهم بیشتری از رانت های نفتی متحد کرد .به دنبال به شورش برداشتند.
توافق دولت های انگلستان و امریکا بر سر نفت ایران،
روحانیت برانداز و روشنفکران عاصی ،موفق به
آن بخش از خاندان های حکومتگر و برخوردار ایرانی ساقط کردن حکومتی که دستآورد های بزرگی در
که با مصدق و ائتالف ملی همراهی داشتند  ،از آن زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در کارنامه خود
فاصله گرفتند و با کودتای  ۲۸مرداد ائتالف جدیدی داشت ،نمی شدند اگر دولت کارتر مرتکب آن اشتباه
از صاحبان قدرت نظامی ،مالی ،دینی  ،دیوان ساالری نمی شد و شاه را بدون تعلیمات مناسب و اتخاذ تدابیر
و فن ساالری حول دربار و سلطنت محمد رضا شاه سنجیده ،به سوی شنیدن صدای انقالب نمی راند ،
شکل گرفت.
برای پروسه گذار زمانبندی و تدارکارت سنجیده ای را
در  ۱۳۴۰تحت فشار دولت کندی ،ائتالف حاکم پیش بینی می کرد و با رفتار ماجراجویانه ،حکومت را
دستخوش تغییراتی شد .رضایت زمینداران با تضمین از کارآئی نمی انداخت و به خمینی این فرصت را هدیه
برخورداری از رانت مولد ،جلب شد و با آغاز اصالحات نمی داد که ابتکار عمل را بدست گرفته ،شاه بیمار و
ارضی و رفرم گسترده اجتماعی ،کشور با شتاب در افسرده را به دنبال خودش بکشد.
مسیر توسعه قرار گرفت  .سازمان ها تقویت شدند .
کتاب در سایه خشونت سال ها بعد از روز های
سهم فن ساالران در قدرت افزایش یافت  .صنایع خاکستری بهمن  ۱۳۵۷نگاشته شده است و جیمی
مصرفی گسترش یافتند و کشور به سرعت مرحله کارتر و مشاوران دولت او نمی توانستند به آن
دسترسی محدود بالغ را طی نمود .افزایش شدید بهای دسترسی داشته باشند ،اما خطرناک و حساس بودن
نفت در آغاز دهه پنجاه ،حجم عظیمی از رانت های مرحله گذار از جامعه دسترسی محدود به نامحدود که
نفتی را وارد سیستم به شدت اقتدارگرا و متمرکزی در این کتاب مورد تاکید قرار گرفته ،امر ناشناخته ای
کرد که شاه در راس آن قرار داشت  .تا آن وقت با نبود و همین غفلت بزرگ ،بسیاری از ایرانیان را به

از نگاه نورث و همکاران ،می توان گفت که در ایران کنونی اگر ائتالفی به

سرکردگی سپاه و با شرکت مهم ترین گروه های برخوردار یعنی صاحبان صنایع
 ،سرمایه داران در بخش های مالی و خدمات ،فن ساالران و دیوان ساالران بر پایه

تعریف سازمان ها  ،حاکمیت قانون برای فرادستان  ،سازمانی کردن مناسبات و بهره

جوئی تعریف شده از رانت مولد تشکیل شود ،کشور می تواند مجددا در ریل توسعه
آمرانه قرار بگیرد و گروه های برخوردار در همراهی و همنوائی با یکدیگر ،به حد اکثر

رانت برای دوره ای نه چندان کوتاه دست یابند .تحقق این سناریو طبعا در گروی

خلع ید از روحانیت و تبدیل نقش آن به نقشی حاشیه ای در ساختار قدرت است.

این امر اما ،به آسانی و حداقل در بود خامنه ای تحقق نخواهد یافت.

انسجام سازمان ها و ائتالف آنها و با توزیع موفقیت سوی تئوری توطیه و این فرضیه هدایت می کند که
آمیز رانت مولد ،کشور در آستانه گذار به جامعه تعمدی در کار بوده است تا ایران در آتش یک انقالب
دسترسی نامحدود قرار گرفته بود .سرریز رانت های بد فرجام بسوزد.
کالن نفتی و عدم توانائی در مدیریت آن ،ائتالف حاکم
جمهوری اسالمی و توسعه
و به تبعه آن جامعه را دچار تالطمات شدید کرد .
پس از سقوط حکومت شاه و پاشیدن ائتالف
دیکتاتوری فردی شاه اوج تازه ای گرفت و توزیع رانت حکومتی سابق ،کشور مقدمتا به دوران
نامولد ،به تشدید شکاف طبقاتی و بریز و بپاش های
دسترسی محدود پایه ،سقوط کرد تا به تدریج
گسترده ای منجر شد  .در نتیجه این اوضاع ،سیستم ،ائتالف نوینی از گروه های بر خوردار جدید ،مرکب از
عالوه بر تنش های داخلی ناشی از خودکامگی شاه  ،از روحانیت ،تجاری که از حکومت سابق روی برگردانده
دو سوی دیگر تحت فشار قرار گرفت :از خارج دولت بودند ،سرکرده های دستجاتی که پتانسیل اعمال
کارتر که در فضای جنگ سرد ،نگران تشدید بحران خشونت را داشتند و آنرا در انقالب به کار گرفتند و
در ایران بود ،برای عبور از بحران احتمالی و در اقدامی سرانجام ،روشنفکران مسلمانی که خود را از رانت های
پیشگیرانه پروژه گذار ایران  به “جامعه باز” را کلید زد حکومتی محروم می پنداشتند ،حول نظریه والیت
و دوره ” جیمی کراسی” با تحمیل بازدید صلیب سرخ فقیه خمینی  ،در قدرت مستقر شد.
جهانی از زندان های ایران و اعمال فشار به شاه برای
شکست توسعه آمرانه و سقوط حکومت شاه ،در
تغییر رادیکال شیوه حکمرانی ،آغاز شد  .در داخل ،فضای به شدت دو قطبی دوران جنگ سرد ،میدان
عالوه بر روشنفکرانی که به شیوه حکمرانی شاه و فراخی در اختیار حکومت نوپا قرارداد تا در میان بهت
توزیع بی حساب و کتاب رانت های غیر مولد معترض و ناباوری روشنفکران ایران و جهان ،نظام شبان -رمگی
بودند ،روحانیون از کمین گاه های خود خارج شدند  .مبتنی بر والیت فقیه و آداب و رسوم قسما پوسیده و
آنها که سهم شان در ائتالف حاکم ،از مشروطه تا آن عموما ارتجاعی دوران صدر اسالم را در آستانه قرن ۲۱
زمان ،گام به گام کاهش یافته بود ،فرصت را برای به کشور نسبتا توسعه یافته ما تحمیل کند و به توزیع
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گسترده رانت های نامولد مشغول بشود.
بیرون ریختن فن ساالران و تکنوکرات ها از ائتالف
حکومتی ،سرکوب خونین روشنفکران و تالش برای
تحمیل نظامات پیش از تاریخ به جامعه ،کشور را از
ریل توسعه خارج کرد و در برخی زمینه ها آن را تا
دوران دسترسی محدود شکننده به عقب برد.
در شرایط فعلی ،ائتالف حاکم که در بحران  ادامه
حیات می دهد ،در نتیجه عدم آشنائی با حکمرانی
مدرن  ،دو پاره کردن قدرت و سازمان ها ،شخصی
کردن مناسبات   و توزیع رانت نامولد ،خیلی زود
دچار بحران کارآمدی و فساد شد .بازاریان که در فرم
حزب موتلفه سهم مهمی در ائتالف حکومتی بدست
آوردند ”،کاسبکاری” را به سطح شیوه حکمرانی بر
کشیدند  .تالش روشنفکران مسلمانی که نقش چرخ
پنجم ائتالف حاکم را بر عهده داشته و دارند ،برای
بهبود شیوه حکمرانی ،به رغم برخی تاثیرات مقطعی و
محدود ،ره به جائی نبرد و کشور در باتالق سنتگرائی
عقب مانده  ،فساد سیستماتیک ،فقر،تبعیض و ویرانی
محیط زیست  فرو رفته است.
افزایش سر سام آور درآمد های نفتی کشور در
دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد ،بر
بستر فرهنگ ” کاسبکاری” حاکم  ،مناسبات رانتی را
وارد مرحله ”  غارت” کرد و در سایه اجنبی ستیزی و
تمدن گریزی روحانیت حاکم ،راه توسعه کشور بسته
شد و اینک با جامعه ای بی چشم انداز روبرو هستیم
که سه چهارم جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند.
با تحریم های نفتی و مالی ،کاهش شدید قیمت
نفت و کاهش تقاضا نسبت به عرضه در بازار ،نقش
نفت  در سبد درآمدی دولت بسیار محدود شده است .
با این حال کنترل حکومت بر بازار داخلی نفت و
فراورده های نفتی و بطور کلی بر بازار انرژی ،اقتصاد
دولتی و ثروت های تحت کنترل بیت خامنه ای  ،رانت
های بزرگی را در اختیار گروه های بر خوردار حاکم
قرار می دهد و روند تغییر ماهیت حاکمیت از دولتی
نفتی به دولتی رانتی-مالیاتی به کندی پیش خواهد
رفت.
فقر شدید ،به صفر نزدیک شدن در آمد های نفتی،
تحریم گسترده  ،بحران همه جانبه و مزمنی که
حکومت را فرا گرفته و خطر شورش های مردم ،نقش
سپاه پاسداران را به مثابه یگانه سازمانی که ظرفیت و
امکان اعمال قهر گسترده و مستقل از بخش های دیگر
حکومت را دارد ،بیش از هر زمان برجسته می کند .
سپاه به مثابه یک سازمان سراسری نظامی ،امنیتی،
اقتصادی و سیاسی ،تشکیالتی همه جانبه و چند
منظوره است که به بقیه شرکا در حکومت کردن نیاز
چندانی حس نمی کند .هر چه تکیه حکومت به درآمد
های داخلی بیشتر شود ،بر بستر بحران قتصادی و فقر
فزاینده ،نقش سپاه هم پررنگ تر خواهد شد.
در چنین شرایطی است که جامعه سیاسی ایران با
سوال بزرگ “چه باید کرد؟” مواجه است.
سپاه و توسعه
به همان اندازه که احساس   بی نیازی در میان
سران سپاه ،فاقد پشتوانه واقعی است  ،نقش محوری
بالقوه این نهاد در شکل گیری یک ائتالف حکومتی
جدید ،مبتنی بر واقعیت است.
از نگاه نورث و همکاران ،می توان گفت که در ایران
کنونی اگر ائتالفی به سرکردگی   سپاه و با شرکت
مهم ترین گروه های برخوردار یعنی صاحبان صنایع
 ،سرمایه داران در بخش های مالی و خدمات ،فن
ساالران و دیوان ساالران بر پایه تعریف سازمان ها

 ،حاکمیت قانون برای فرادستان  ،سازمانی کردن
مناسبات و بهره جوئی تعریف شده از رانت مولد
تشکیل شود ،کشور می تواند مجددا در ریل توسعه
آمرانه قرار بگیرد و گروه های برخوردار در همراهی و
همنوائی با یکدیگر ،به حد اکثر رانت  برای دوره ای نه
چندان کوتاه دست یابند .تحقق این سناریو طبعا در
گروی خلع ید از روحانیت و تبدیل نقش آن به نقشی
حاشیه ای در ساختار قدرت است  .این امر اما ،به
آسانی و حداقل در بود خامنه ای تحقق نخواهد یافت.
خامنه ای با الگو برداری از شوروی سابق در تمام
سطوح سپاه روحانیونی را به عنوان نماینده رهبری و
مسئول سیاسی – ایدئولوژیک گماشته است تا مراقب
فرماندهان سپاه باشند .او همچنین با گزینش مستقیم
روسای حراست ،حفاظت اطالعات ،ضد اطالعات و
اطالعات سپاه ،شانس هر نوع تحرک مستقل سپاه
را از بین برده است .مرگ خامنه ای اما به این تعادل
قوا پایان خواهد داد  .فرماندهان عذر روحانیون ناظر
را خواهند خواست و این درک دیر یا زود می تواند
مسلط شود که در کادر یک ائتالف با سایر گروه های
برخوردار ،بهتر می توان حکومت کرد  .بویژه آنکه،
والیت فقیه بیش از پیش برای گروه های برخوردار
جامعه ” بی مصرف” شده است و ناسیونالیسم ایرانی
– شیعه ،معجونی به ریاست کوروش هخامنشی و
معاونت امام زمان ،با ظرفیت جذب حاشیه و بخشی از
متن ،بسیار اشتها برانگیز به نظر می آید.
جمهوری مردمی  ،توسعه پایدار!
جدای از احتمال و امکان شکل گیری ائتالف سپاه-
محور ،ائتالف حول رضا پهلوی برای سرنگون کردن

جوامع

دسترسی

محدود

شکننده و پایه را نمی توان با اراده،

به جوامع دسترسی نامحدود بدل کرد.
الگو برداری از سازوکار های این جوامع

باز ،نظیر انتخابات آزاد و بازار رقابتی
اغلب به بی نظمی و عدم امنیت بیشتر

و پسرفت روند توسعه منجر می شود.

حکومت ،گرچه از هواخواهانی در جامعه بر خوردار
است ،اما نه ممکن است و نه مطلوب .ممکن نیست،
زیرا مبتنی بر هیچ تعادل قوای ملی نیست و مطلوب
نیست برای آنکه سرنگونی مسالمت آمیز یک افسانه
است و برای بازگرداندن خاندان پهلوی به قدرت،
باید به قیام توده ای متوسل شد که در آن خون
بسیاری برای هیچ ریخته خواهد شد و برای گروه های
برخوردار ،همانطور که در باال اشاره شد ،راه های ساده
تر و کم هرینه تری برای برافراشتن پرچم ناسیونالیسم
ایرانی-شیعی وجود دارد
گزینه مطرح دیگر ،تکرار تجربه تاکنونی اصالح
طلبان و تالش مسالمت آمیز پارلمانتاریستی ،در
چهارچوب قانون اساسی کنونی  ،به منظور بازگرداندن
کشور به مدار توسعه  است که شکست های پی در پی
اصالح طلبان در تحقق این راهبرد ،اعتباری برای آن
باقی نگذاشته است  .بیرون رانده شدن اصالح طلبان
از نهاد های قدرت ،در شرایط کاهش شدید رانت های
نفتی ،بخش هائی از گروه های برخوردار را که به امید
بهره مندی از رانت ،حامی آنها بودند ،به تجدید نظر و
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جستجوی راه های دیگر سوق  می دهد .البته جریان
اصالح طلب باقی خواهد ماند و به نقش حاشیه ای
خود ،به امید تغییر تعادل قوا در نتیجه حوادثی نظیر
مرگ خامنه ای ،در حاشیه سیاست عملکردهائی هم
خواهد داشت .اما از این راهکار و سازمان های مجری
آن ،بدیلی برای تغییر در نخواهد آمد.
در زمین سیاست ایران ،چالش اصلی بین مجموعه
گروه های برخوردار ائتالف حاکم   با مردمی است
که مالک این آب و خاکند و بار تولید را به دوش
می کشند ،اما از داشتن یک زندگی شایسته محروم
شده اند .مادام که این مردم اتمیزه و پراکنده باشند
و سطح آگاهی اجتماعی پایین باشد ،اگر هم در باال
ائتالف های توسعه محوری شکل بگیرند ،این توسعه
که برپایه تصاحب رانت استوار است  ،پایدار و آینده
نگر نیست  ،به حقوق انسان توجهی ندارد و در مقابل
زمین بیرحم و غارتگر است .حتی برای تحقق چنین
توسعه ای هم ،برای آنکه رانت ها ی مولد ،به نامولد
بدل نشوند ،وجود یک جامعه آگاه ،فعال و مطالبه
گر بسیار ضروری است .اصوال  گذار به جامعه ای با
دسترسی نامحدود ،بدون وجود سازمان های اجتماعی
نیرومند ،قابل تصور نیست و این بدان معنی است که
در نگاهی بلند مدت و راهبردی ” جمهوری اجتماعی”
به معنی گذار از مناسبات فردی به مناسبات نهادی ،
مبتنی بر دانش و خرد به جای عادت و سنت ،یگانه
پاسخ جامع به سوال توسعه پایدار و گذار به جامعه ای
با دسترسی نامحدود است .هر جا  مردمی زندگی می
کنند ،مسایلی وجود دارند که باید حل بشوند و موانعی
وجود دارند که باید بر طرف شوند .آگاهی و سازمان
این امکان را فراهم می آورد که موانع شناسائی و و از
سر راه برداشته شوند .اگر از سیاست روز اندکی فاصله
بگیریم  ،تصور جامعه ای که در آن نهاد ها جایگزین
افراد شده اند و در همه جا ،از مدرسه تا کارخانه تا
محله تا روستا و شهر ،جمهور مردم در سازمان های
مردم نهاد متشکل شده اند تا امور روزمره زندگی
مشترک را مدیریت کنند ،کار دشواری نخواهد بود .
چنین جامعه ای یک جمهوری اجتماعی است که هر
سیاستمدار نا فرمانی را رام خواهد کرد.
مروری بر ساختار جوامع پیشرفته ای نظیر سوئد
و آلمان که در آنها شهروندان در نهاد های متعدد
عضویت دارند ،نشان می دهد که جمهوری های
سیاسی بربنیان های مستحکم جمهوری های
اجتماعی قد کشیده و استوار مانده اند  .تجارب فعالین
مدنی در ایران بیانگر آن است که بخش های بزرگی
از مردم آمادگی فراگیری و عالقه به مشارکت در نهاد
های  مدنی را دارند و حکومت هم توانائی مقابله با
متشکل شدن مردم در نهاد های صنفی و مدنی را
ندارد .رسیدن به یک جمهوری اجتماعی گرچه کاری
دشوار و زمانبر است ،اما کاری شدنی است که به همت
فعاالن مدنی ،از مد تها پیش شروع شده است و هر
میزان از تحقق آن گامی در جهت “اهلی کردن قدرت”
و تامین امنیت زندگی نسل های حاضر و آینده است .
شاید کمی دیرتر ،اما به اتکای جمهور نهادها ،آینده
کشور و سیاست در مسیر تحقق توسعه پایدار بیمه
خواهد شد.
_____________________________
( )۱در پیوند های زیر مطالب بیشتری در مورد
کتاب و چهار چوب نظری آن آمده است.
۲۶۴۶۸/http://jomhouri.com/jomhouri/archives
۲۶۴۶۴/http://jomhouri.com/jomhouri/archives
۳۶۹۱۰۱۳/https://www.magiran.com/article
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یک پاسخ هلندی به پرسش«میهن»
علی پورنقوی

سال جاری ،حداکثر سرعت مجاز در اتوبانهای هلند
در ساعات روزانه (از  ۶تا  )۱۹از  ۱۳۰کیلومتر به ۱۰۰
کیلومتر در ساعت کاهش داده شد .این رویداد چندان
مهمی نبود که خبرش از مرزهای هلند بگذرد ،اما
نتیجۀ روند و رشتۀ مرتبطی از رویدادها بود ،که مکثی
بر آن می تواند یک پاسخ انضمامی به پرسش “میهن”
را به دست دهد .این نوشته در اساس مکثی نسبتاً به
تفصیل بر فرازهائی از آن رشته رویدادهاست]i[.
روز اول اکتبر  ،۲۰۱۹یعنی کمتر از  ۸ماه پیش،
طوالنی ترین راهبندان تاریخ هلند در کل اتوبانهای
این کشور پیش آمد :مجموعاً نزدیک به ۱۲۰۰
کیلومتر و با فاصلۀ بسیاری از دومین راهبندان .علت
این راهبندان بی سابقه حرکت هزاران کشاورز و دامدار
با تراکتورهایشان از سراسر هلند به مقصد دنهاخ (الهه)
در اعتراض به “سیاست آمونیاک” دولت هلند بود .این
سیاست برای نیل به بخشی از اهداف محیط زیستی
اعالم شده از سوی دولت حاکم ،محدودیتهائی را بر
تولیدات کشاورزی و تعداد مجاز احشام دامداران ،و
نیز محدودیتهائی را بر فعالیتهای ساختمانی ،پیش
بینی کرده است .دولت حاکم ماحصل ائتالف  ۴حزب
راست و میانه است ،که هیچ کدام شان به عنوان یک
نیروی راسخ و همه جانبه نگر طرفدار محیط زیست
شناخته نمی شود ،اما به دلیل حاکم شدن تم محیط
زیست بر آخرین انتخابات هلند ،همگی شان به تفاریق
ناگزیر به حدودی “رادیکالیسم محیط زیستی” شده
بودند ،و اینک در مرحلۀ اجرا بار سنگین را عمدتاً بر
دوش کشاورزان و دامداران می نهادند .جوهر اعتراض
کشاورزان و دامداران هم این بود“ :شما دارید سیاست
تان را به هزینۀ ما ،و فقط ما ،اجرا می کنید ”.آنها
تهدید کردند که در صورت اعمال این سیاست ،هدف
بعدی شان فرودگاه آمستردام – یکی از بزرگترین
فرودگاه های اروپا – خواهد بود و نیز این که مانع
از برگزاری مسابقات اتوموبیلرانی “فرمول  ”۱خواهند
شد ،که قرار بود در سه روز نخست ماه می سال جاری
در هلند برگزار شود ،اما به سبب شیوع ویروس کرونا و
ممنوعیت اجتماعات ،منتفی شد.
علیرغم “خسارت” سنگین این راهبندان ،و اگرچه

در روزهای بعد در جریان
حرکتهای استانی کشاورزان
و دامداران خرده خشونتهائی
[در مقیاس هلند] بروز یافتند،
اکثریت جامعۀ هلند با اعتراض
 ۱اکتبر همدل بود ۴  .هفته
پس از آن هم بخش ساختمان
با اجتماع بزرگی در دنهاخ
اعتراض خود را به ناهمه جانبه
نگری سیاست آمونیاک دولت
ابراز داشت .از این رو دولت به
اقدامات جبرانی و همه گیرتر
ناگزیر شد و در صدد تصویب
لوایح جدیدی برآمد  .یکی از
نخستین اقدامات دولت تصمیم به   کاستن حداکثر
سرعت مجاز در اتوبانهای کشور بود ،زیرا تولید گازهای
مضر در سرعتهای باال و باالتر به شدت افزایش می یابد .
این تصمیم در حالی بود که “حزب مردمی برای آزادی
و دموکراسی” – قدرتمندترین حزب حاکم و از شمار
احزاب راست – بخش قابل توجهی از کرسیهای خود
را در مجلس مدیون آرای کسانی بوده است که هزینه
برای حفظ محیط زیست از زمره اولویتهای بودجه ای
شان نیست ،اعتقاد چندانی به “جامعۀ بادوام” ندارند
و در انتخابات پیشین از جمله به دلیل موافقت این
حزب با باال بردن حداکثر سرعت مجاز ،به آن رأی داده
بودند .هم از این رو مخالفت از سمت راست جامعه با
تصمیم گفته شده چندان بود که مطابق نظرسنجی ها
در فردای روزی که این تصمیم اعالم شد ،در صورت
برگزاری انتخابات در آن روز ،حزب مذکور  ۸کرسی
از  ۳۲کرسی خود را در پارلمان از دست می داد .اما
بی پاسخ گذاشتن اعتراضات هم ،از سوئی اعتراضات
بعدی را برمی انگیخت و از سوی دیگر عواقب به مراتب
سنگینتری برای ائتالف می داشت  .جالب این که
نیروی راست کوشید علیه اقدام دولت تظاهراتی برپا
کند ،اما این کوشش به جائی نرسید ،از جمله به این
علت که بخشی از این نیرو نمی توانست منطق خود را
برای فرزندانش توضیح دهد.

اقدام دوم مورد نظر دولت ،یعنی تصویب لوایح
جدید هم ،می بایست از پیچ قانونی جالبی عبور کند،
که ماحصل توازن قدرت خاصی در میان نیروهای
سیاسی در مجلسین هلند است .دولت ائتالفی هلند
در “مجلس دوم” (پارلمان ،مشابه مجلس شورا) دارای
اکثریت است ،اما در “مجلس اول” (مشابه مجلس
سنا) در اقلیت  .در نتیجه دولت اگر بخواهد از عبور
مصوبه ای از مجلس اول مطمئن باشد ،ناگزیر است
یا به راست افراطی متوسل شود یا به احزاب چپ .در
مواجهه با اعتراض  ۱اکتبر دولت راه دوم را برگزید؛
زیرا توسل به راه اول موجب از هم پاشیدن ائتالف
حکومتی می شد .به عالوه موضع احزاب راست افراطی
در ارتباط با محیط زیست امکانی برای مواجهه مثبت
با مطالبات کشاورزان و دامداران را فراهم نمی آورد .دو
حزب چپ که دولت برای تأمین اکثریت در مجلس
اول به آنها متوسل شده بود ،اعالم کردند که حاضر
به توافقی منفصل فقط بر سر موضوع مورد عالقۀ
دولت نیستند و توافقی وسیعتر را ،از جمله با مطالباتی
عدالتخواهانه ،پیشنهاد کردند  .به این ترتیب هم
موضوعات سیاستگزاری و برنامه ریزی و هم نیروهای
دخیل در این امور گسترش یافتند.
حکم دادگاه عالی هلند علیه دولت این کشور دایر بر
این که این دولت برای کاستن از تصاعد گازهای گلخانه
ای از هر باره نمی کوشد ،اگرچه ارتباط مستقیمی با
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اعتراض  ۱اکتبر نداشت ،اما مطلقاً بی تأثیر از آن نیز
نبود .سازمانی غیردولتی به نام “اورخنتا” (اضطرار) در
سال  ۲۰۱۳پرونده ای را علیه دولت هلند به جریان
انداخته و خواهان برنامه و اقدامات مشخص دولت برای
کنترل میزان گازهای گلخانه ای و رساندن آن در سال
 ۲۰۲۰به  ۲۵تا  ۴۰درصد کمتر از میزان این گازها
در سال  ۱۹۹۰شده بود .دادگاه بدوی در ژوئن سال
 ۲۰۱۵به نفع سازمان مذکور حکم داده بود .دولت هلند
علیه این حکم نزد دادگاه عالی شکایت برده و خواهان
تجدیدنظر در آن شده بود  .دادگاه عالی در تاریخ ۹
اکتبر  ،۲۰۱۹یعنی بیش از  ۴سال پس از اعالم حکم
دادگاه بدوی ،اما فقط  ۸روز پس از اعتراض  ۱اکتبر،
حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد .فرجام خواهی دولت
نزد شورای عالی قضائی هلند – عالیترین مرجع قضائی
این کشور – نیز در تاریخ  ۲۰دسامبر  ۲۰۱۹توسط این
شورا رد شد .به این ترتیب پرونده ای  ۷ساله در کمتر
از دو ماه پس از اعتراض  ۱اکتبر سروسامان گرفت و
اینک دولت هلند موظف شده است که در سال ۲۰۲۰
تمام اقدامات ممکن برای کاستن از تصاعد گازهای
گلخانه ای را ،دستکم به میزان  ۲۵درصد نسبت به
سال  ،۱۹۹۰به عمل آورد.
سوای برخی تصمیمات اصالحی بزرگ و کوچک
همچون محدود و مشروط کردن توسعۀ فرودگاه
آمستردام به محاسبات محیط زیستی ،آخرین فراز
در این زنجیرۀ رویدادها طرح گفتمانی این پرسش در
سیاست و جامعۀ هلند است که “مقام محیط زیست
در اولویتهای سیاست و برنامه ریزی کدام است؟”
امروزه در هلند نام متفکران اکوسوسیالیستی چون
سوزان نیمان ( )Susan Neimanکه بر لزوم سیاره ای
قابل زیست تأکید دارد“ ،زیرا بدون وجود چنین سیاره
ای ،حتی دیگر مبنائی برای مبارزه علیه بیداد ،فقر و
راسیسم نیز باقی نخواهد ماند” ،مکررتر به گوش می
رسد .پاسخ “محیط زیست به عنوان اولویت نخست” به
پرسش باال و اصطالح “شرم پرواز” ،پاسخ و اصطالح
نسبتاً رایج ماه های گذشته در جامعۀ هلند بودند که
البته در چند ماه اخیر تحت الشعاع شیوع ویروس
کورونا قرار گرفته اند.
نکته در این جا این نیست که اینها پاسخهای
نامشروط و درستی اند و مث ً
ال در ایران نیز می باید
پاسخ مشابهی به پرسش باال داد .در سیاست “درست”
وجود ندارد .بلکه نکته ،ارتقاء یک اعتراض ،بر زمینه
ای بسیار مساعد ،تا حد گفتمانی است که می تواند به
تعبیر گرامشی از هژمونی ،گفتمان هژمون را پس براند .
اغراق نیست اگر گفته شود برخی از مباحثی که شیوع
ویروس کورونا موجب همگانی شدن آنها در دیگر
جوامع بوده – مشخصاً بحث ضرورت و امکان الگوهای
دیگری برای زندگی – پیشتر در جامعۀ هلند به یمن
اعتراض  ۱اکتبر کمابیش همگانی شده بودند و قابل
پیش بینی است که در فردای فروکش سلطۀ کرونا،
حضور مسلط تر و مادی تری در سیاست پیدا کنند.
درعین حال این تأکید الزم است که موضوع محیط
زیست در جامعۀ هلند هنوز هم عاملی نه برای وحدت
بخشی بلکه برای قطبی کردن است .ابدا ً منتفی نیست
که حزب “فوروم برای دموکراسی” – یکی از احزاب
راست افراطی هلند – که در آخرین انتخابات شهرداریها
و مجلس اول پیروز نخست بوده است ،در انتخابات آتی
مجلس دوم با کسب آن  ۸کرسی گفته شده و برخی
کرسیهای سرگردان دیگر به نیروی اول در سیاست
هلند تبدیل شود و در مقام تشکیل دولت قرار گیرد .از
این قرار برگشت در تصمیمات گرفته شده ،در اقدامات

انجام یافته و در گفتمان جاری کنونی هم منتفی
نیست.
***
شرحی که در باال از اعتراض کشاورزان و دامداران
در  ۱اکتبر  ۲۰۱۹تا کاهش حداکثر سرعت مجاز در
 ۱۳مارس  ۲۰۲۰و طرح گفتمان منتج از این روند در
هلند داده شد ،نمونه ای برای یک روند اصالحی ،در
جامعیت شگفت آوری از عوامل الزم برای اصالحات
است که تقریباً به مفهوم وبری تیپ ایده آل (Ideal
 )typeپهلو می زند :خواستی برای تغییر در چارچوب
پتانسیل نظام حاکم ،که از پشتوانۀ اراده معینی برای
پیگیری و همدلی اکثریت جامعه با آن برخوردار است،
با ناتوانی حاکمیت و “کنترا” برای مقابله با آن و توان
و آمادگی اپوزیسیون طرفدار اصالح برای تبیین برنامه
ای آن همراه می شود ،و در دولتی حقوقی مبتنی بر
اصل تفکیک و استقالل قوا جریان می یابد]ii[.
حال پیش از آن که بر پایۀ این تجربۀ هلندی پاسخ
ام را به پرسش “میهن” تصریح کنم ،الزم می دانم
نکات زیر را به میان آورم و در رفع یک درهم اندیشی
در بحث اصالحات در میان نیروهای سیاسی ایران
بکوشم:
بحث اصالحات و امکان آن ،چنان که در میان
نیروهای سیاسی ایران – حتی نیروهای غیرمارکسیست
یا بدون پیشینۀ مارکسیستی – جریان داشته ،در
مفاهیم خود متأثر و حتی وام گرفته از بحث “انقالب یا
اصالح” بوده است که در تاریخ مارکسیسم و مشخصاً
در نقد ُرزا لوگزامبورگ بر دیدگاه های ادوارد برنشتاین
ثبت شده است  .در آن مباحث مشی اصالحات ،به
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صاحبنظران سیاسی ایران ،که اگرچه در تحول خواهی
شان تردیدی نیست -به این معنا که بر لزوم گذار از
جمهوری اسالمی تأکید روشن دارند -اما اعالم می
کنند که “اگر نظام جمهوری اسالمی اصالح پذیر می
بود ،آنها هم اصالح طلب می بودند”.
این به خودی خود اشکالی نیست .مشی اصالحات
می تواند هدف خود را بهینه سازی نظام موجود تعریف
کند یا گذر از آن .اصطالحاتی چون اصالحات رادیکال
یا انقالبی ،درست برای تبیین این قبیل تمایزات تدبیر
شده اند .اما این تدبیر به درهم اندیشی می انجامد اگر
ارزیابی از امکان یا عدم امکان اصالح در نظام موجود
با پیروی از مشی اصالحات یا انقالب در قبال آن نظام
هممعنا گرفته شود.
برای روشنی:
در تمایز با مباحث مارکسیستی بر سر “انقالب یا
اصالح” ،من هدف مشی اصالحات را “بهینه سازی
نظام موجود” تعریف می کنم و نه گذر از آن .تجربۀ
معاصر در سیاست ایران ،و دقت بخشی به مفاهیم و
نارسائی دوگانۀ انقالب یا اصالح برای تبیین مشی های
سیاسی خواهان تغییر ،یک تعریف انطباقی از هدف
مشی اصالح را ضرور کرده اند .تعیین این که بهینه
سازی چیست و ابعاد بهینه سازی کدام اند ،موجب
گرایشهای متنوعی است که می توان در همه جا ،از
جمله در ایران ،در میان اصالح طلبان تشخیص داد .
یک گرایش ،جمهوری اسالمی را بدون والیت می
خواهد و آن را نظام بهینه می داند  .گرایش دیگری
همین نظام والیتی را می خواهد ،با والیتی بهینه.
دیگر این که می توان قائل به امکان اصالح در

می توان قائل به امکان اصالح در نظام معینی بود ،بی آن که اصالح طلب

بود .ارزیابی از یک نظام به عنوان یک نظام اصالح پذیر یا اصالح ناپذیر ،اگر از سر
آرزومندی و خیال اندیشی صورت نگرفته باشد ،امری در سطح تحلیلی است؛ اصالح

طلبی ،تحول خواهی ،انقالبیگری ،خیر .اینها گزینه هائی کمابیش اختیاری اند .در
همان مباحث پیشگفتۀ مارکسیستها بر سر اصالح یا انقالب ،شواهد این نکته بسیار

اند و شاهد شاخص آن خود ُرزا لوکزامبورگ ،که در انقالبی بودن آن تردیدی نیست

و درعین حال در همان بحث با برنشتاین ،نه تنها امکان اصالح در نظام موجود را

نفی نمی کند ،بلکه به عنوان عاملی در تسهیل مسیر انقالب به استقبال آن می رود.
تصریح برنشتاین ،مشی ای فهمیده می شود که می
تواند تدریجاً در جوامع خاص و تحت شرایط خاص
به سوسیالیسم نائل آید .برنشتاین هدف اصالحات را
– به زبان من – “بهینه سازی نظام موجود” تعریف
نمی کرد ،بلکه برای او نیز هدف مشی اصالحات همانا
سوسیالیسم بود .هم از این رو بود که او به تجدید نظر
در مارکسیسم (رویزیونیسم) منتسب می شد.
این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان مشی
اصالحات شناخته شده ،یا دست کم تعبیر مسلط از
مشی اصالحات ،هیچ گاه نیل به نظامی جز جمهوری
اسالمی ایران را هدف خود اعالم نکرده است .برعکس،
وفق تصریحات چهره های اصلی این مشی ،هدف آن
در عالیترین تعبیر همان “بهینه سازی نظام موجود”
اعالم شده است  .به عالوه این مشی پراتیک معینی
را برای تحقق خویش در ایران عرضه کرده است ،که
در جامعیت خود گویای هدفی فراتر از نظام موجود
نیست .با این حال هستند کسانی در میان فعاالن و

نظام معینی بود ،بی آن که اصالح طلب بود .ارزیابی
از یک نظام به عنوان یک نظام اصالح پذیر یا اصالح
ناپذیر ،اگر از سر آرزومندی و خیال اندیشی صورت
نگرفته باشد ،امری در سطح تحلیلی است؛ اصالح
طلبی ،تحول خواهی ،انقالبیگری ،خیر  .اینها گزینه
هائی کمابیش اختیاری اند .در همان مباحث پیشگفتۀ
مارکسیستها بر سر اصالح یا انقالب ،شواهد این نکته
بسیار اند و شاهد شاخص آن خود ُرزا لوکزامبورگ،
که در انقالبی بودن آن تردیدی نیست و درعین حال
در همان بحث با برنشتاین ،نه تنها امکان اصالح در
نظام موجود را نفی نمی کند ،بلکه به عنوان عاملی در
تسهیل مسیر انقالب به استقبال آن می رود.
بحث بر سر اصالح پذیری یک نظام امروزی نمی
تواند از تحول معنای توازن قدرت و فزونی گرفتن مدام
نقش قدرت نرم نسبت به قدرت سخت در این توازن ،در
روندی جهانی و تاریخی غفلت ورزد .اما تحول قدرتهای
ادامه در صفحه 50
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گذار از اصالحطلبی دولت محور به اصالحطلبی جامعه محور
علی حاجی قاسمی

پس از بیست سال تجربه اصالح طلبی دولتمحور،
بنظر میرسد بسیاری از کنشگران باورمند به روند
تحوالت تدریجی نسبت به موفقیتآمیز بودن آن در
ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار یاس و نومیدی
شده باشند  .بخشی از منتقدین ایراد کار را در اراده
و توان ناکافی اصالحطلبان حکومتی در پیشبرد
روند اصالحی در کشور میدانند و از همین منظر،
کاستیهای روند اصالحات و ناپیگیری در طرح مطالبات
را به ماهیت اصالحطلبان حکومتی و حتی دلبستگی
آنها به حفظ نظام موجود نسبت میدهند  .منتقدین
همچنین وفاداری اصالحطلبان حکومتی به نظام را بر
پایبندی و باور آنها به لزوم تحول دموکراتیک در ساختار
و نظام سیاسی برجستهتر میدانند.
نگارنده ضمن آنکه حقیقتی در این برداشتها و
تردیدها میبیند اما دلیل عدم موفقیت روند اصالحات
در ایران را فراتر از این ،یعنی در فرهنگ سیاسی و درک
از اصالحطلبی چه در گروههای اجتماعی و یا حتی
مدعیان غیرحکومتی اصالحات ،میداند .در دو دههای
که از عمر جنبش اصالحات در ایران میگذرد ،آنچه
شالوده اصالحطلبی را تشکیل داده ،دلبستن جامعه به
اصالحطلبان حکومتی بوده تا در چارچوبها و حدود
تعیین شده حکومت تحوالتی محدود را در جهت بهبود
اوضاع انجام دهند .عمدهترین کارکرد گروههای اجتماعی
طالب تغییرات ،حضور گسترده در پای صندوقهای رای
بوده ،بدون آنکه این گروهها خود مبتکر تحوالت بوده
باشند و یا در تعیین موضوع و روند اصالحات نقشی
برجسته ایفا کنند.
در میان مدعیان اصالحطلبی نیز کاستی بزرگ ،درک
یکجانبه آنها از اصالحات بوده است که بجای تقویت
جایگاه مردم و تبدیل آنها از ابزار به عامل و موضوع
اصالحطلبی و تالش در جهت توانمندسازی گروههای
اجتماعی ،عمدتا به اصالح طلبی حکومت دل خوش
کردهاند.
نقطه عزیمت و مبنای این نقد ،تجربه روند رفرمیسم
در دموکراسیهای پایدار است که اتفاقا دو دهه پیش و
در آغاز روند اصالحی در ایران نیز در سلسله مقاالتی
توسط این قلم مطرح شد که بعدها (در سال  )۱۳۸۴در

کتابی تحت عنوان «اصالحات،
روندی برای همه فصول:
جنبش سوسیال دموکراسی
و یک قرن اصالحطلبی» باز
نشر یافت  .جان کالم در آن
نوشتهها که در نقد اصالحات
ناپایدار دولت-محور در ایران
صورت گرفت این پندار بود که
میزان پایداری روند اصالحی
در هر جامعه ،به حضور فعال
و متشکل طیفهای مختلف
اجتماعی در تحوالت اصالحی
در آن جامعه بستگی دارد .به
میزانی که صنفها و گروهای
مختلف اجتماعی در زندگی روزمره خود در روند
تحوالت تدریجی وارد شده باشند و با صبر و پشتکار در
جهت بهبود اوضاع گروه خود و جامعه پیرامونی تالش
کنند به همان میزان امکان تحقق تحوالت گسترده در
ساختار سیاسی نیز فراهم میشود و اهداف اصالحات
دستیافتنیتر مینماید]۱[.
شاید در یک نگاه کلی چنین گزارهای بدیهی دانسته
شود و اهمیت آن در توضیح علل افول تدریجی روند
اصالحات در ایران مورد توجه قرار نگیرد .در این نوشته،
اما ،این فرض بدیهی به چالش کشیده میشود .استدالل
اصلی این نگارنده اتفاقا در این است که عدم توجه کافی
اصالحطلبان (چه در حکومت و یا در خارج از آن) به
ضرورت مبنا قراردادن گروههای اجتماعی به عنوان
«عامل» و «موضوع» اصالحات دلیل اصلی نازایی و کم
جانی روند اصالحات در ایران بوده است.
از سال  ۱۳۷۶که روند اصالحطلبی در ابعاد وسیع
اجتماعی در ایران آغاز شد ،موتور محرکه اصالحطلبی
را همواره نیروهایی تشکیل دادهاند که سابقه حضور در
حکومت داشتهاند و به مرور و پس از تجربه ناکارایی
نظام سیاسی به ضرورت تغییر و تحول آن پی بردهاند .
به همین دلیل خوانش اصالحطلبی در میان کنشگران
غیرحکومتی نیز در همان سطح و تعریفی باقی مانده
است که اصالحطلبان حکومتی به آن رسیده بودند و

هیچگاه اصالحات «جامعهمدنی – محور» آنچنان که
در دموکراسیهای پایدار مبنای نظری و عملی راهبرد
اصالحطلبانه را تشکیل میداد ،در ایران ریشهدار نشده
است .بخش عظیمی از کنشگران باسابقه در خارج از نظام
و حتی جوانانی که در دو دهه اخیر به تحوالت تدریجی
روی آوردند ،به برداشتی «پروژه»ای از اصالحات باور
پیدا کردند که قرار بود از طریق پیروزیهای انتخاباتی
اصالحطلبان حکومتی ،راه را برای تحوالت اساسیتر در
ساختار قدرت مهیا سازد.
به بیانی دیگر ،برداشت پروژهای از اصالحات،
اصالحطلبی را به مفهومی که در ادبیات سیاسی رایج
در جهان مطرح بود ،که برپایه آن نقش گروههای
اجتماعی را از ابزار به عامل و موضوع سیاست تغییر
میداد ،نشناخت بلکه اصالحات را صرفا به ساز و کار
مسالمتجویانه برای تغییر در بافت قدرت تقلیل داد .به
همین دلیل ،مالک موفقیت «پروژه اصالحات» میزان
موفقیت آن در تحقق سریع تحول در ساختار قدرت
دانسته شد و هر چه این «پروژه» در تحقق این هدف
ناکارآمدتر نشان میداد به سرخوردگی و یاس دامن زده
می شد و عبور از راهکار اصالح طلبانه اجتناب ناپذیرتر
مینمود.
حاال و با مشاهده دشواریهای تحقق اصالحات
دولتمحور بنظر میرسد شرایط برای پویشی جدید در
شناخت اصالحطلبی جامعهمحور مهیا شده باشد .حتی
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اگر برای دوره ای کوتاه سرخوردگان از تحول طلبی پایدار ،مشاهده راهکار فعال سازی گروههای اجتماعی در مناسبات اجتماعی میشود زیرا نیاز مردم را به
اصالح طلبانه در کالم براندازی را نجوا کنند ،در عمل در در عرصههای ملموس زندگی آنها امری کامال شناخته حکمرانی دولت رانتی در عرصههای اجتماعی کاهش
خواهند یافت که تحول پایدار را در آن راهکار نخواهند شده و محرز است  .مجموعه تالشهای اصالحگرانه میدهد  .در غیاب تالشهای اصالحطلبان در تقویت
یافت و گشایش سیاسی دموکراتیک همچنان مستلزم در حوزههای واقعی زندگی این گروهها بوده است که و گسترش نهادهای مدنی جامعهمحور ،جامعه دست
تالشگری پایدار و همه جانبه است.
زمینه توانمندتر شدن آن جوامع و در پی آن تحقق نگاهکن خدمات ارگانهای رسمی میشود که غالبا به
نگاه جامعهمحور به اصالحات
رویای گذار به دموکراسی را فراهم آورده است .برخی از دلیل فساد اداری ،ناکارآمدی و سوءمدیریت از کیفیت
در هر حال ،شاخصههای نگاه جامعهمحور به اصالحات مهمترین عرصههای فعالیت برای کنشگران اصالحطلب نازلی برخوردارند  .جمعیتهای اصالحطلب فعال در
چیست و روند تحقق آن در جامعه ایران چگونه است؟ از این قرار بوده اند :فعالیتهای سندیکایی ،جنبشهای عرصههای خدماتی و اجتماعی حتی میتوانند در
اولین و مهمترین شرط ورود به دوره اصالحات محیط زیستی ،جنبش زنان ،سازمانهای دانشجویی ،نظامهای رانتی به آلترناتیو قابل اتکایی برای شهروندان
جامعهمحور وداع همیشگی با نگاه «پروژه»ای به جنبش ضد جنگ ،فعالیتهای گسترده باشگاههای تبدیل شوند تا با همیاری صنفی و گروهی تا حدود
اصالحات و جایگزینی آن با نگاهی است که اصالحات را ورزشی غیرحرفهای ،کانونهای مختلف فرهنگی ،زیادی حتی نیازهای معیشتی و اشتغال گروههای
روندی میبیند که در آن تغییرات تدریجی و گام به گام رسانههای مستقل ،فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در اجتماعی مربوط به خود را تامین کنند و بدینوسیله
به سمت اهدافی بلندمدتتر (مانند برقراری مناسبات میان اقوام ،شبکههای گسترده انجمنهای مستاجرین و در برابر نظام رانتی استقالل عمل و توانمندی الزم را
دموکراتیک ،توسعه اقتصادی و رفاه عمومی) صورت یا مالکین مستقالت ،انجمنهای شرکتداران کوچک و بدست آوردند.
میپذیرد.
بزرگ و نمونههایی دیگر از این دست.
تغییر بنیادین در درک از اصالح طلبی ،از رویکرد
بنابراین ،شرط اصلی وقوع تغییرات در گام نخست
تمرکز راهبرد اصالحطلبانه به فعال کردن کنشگران معطوف به قدرت به اصالحطلبی جامعهمحور ،نوید
تصفیه حساب با نهادهای قدرت نیست و این به معنی در این عرصهها موجب میشود تا گروههای اجتماعی وقوع تحولی سریع و انقالبی را نمیدهد و الزمه
تحولی بنیادین در فرهنگ مدرن سیاسی ایران خواهد فعال و یا منتفع از این فعالیتها به طور مستقیم بازده موفقیت آن پشتکار و تالش طوالنی مدت است که این
بود که همواره هدف اصلی «سیاست» را در گام نخست حضور و تالش جمعی خود در این فعالیتها را مشاهده برای نسلهای پرورش یافته در فرهنگ سیاسی رانتی
بزیر کشیدن حاکمیت میدانسته است .تغییر ساختار و به آن تعلق خاطر پیدا کنند زیرا حضور در این چندان جذاب نیست .در واقع ،پاشنه آشیل اصالحطلبی
حکومت فرایندی است که بطور طبیعی و پس از تغییر فعالیتهای جمعی به طور مشخص به بهبود ملموس جامعهمحور در سپهر سیاسی ایران هم همین بدآموزی
و تحوالت گام به گام و ایجاد شرایط مناسب صورت زندگی آنها منجر میشود .عالوه بر این ،حضور در این فرهنگی است که فرهنگ انقالبیگری قهرمانپرور در
خواهد پذیرفت .بنظر میرسد شبه نگاه براندازانه که فعالیتهای جمعی به تربیت اجتماعی افراد ،فراگیری تجربه سیاسی ایران از خود به جای گذاشته است.
از چهل سال پیش و حتی دورتر از آن از دوره مبارزه و عادت به کار گروهی و برخوردار شدن از روحیه
طی دو دهه اخیر بخش مهمی از فعالین شناخته
چریکی بر اپوزیسیون سیاسی در ایران مسلط شد ،در همکاری منجر میشود که در نهایت اعتالی فرهنگی شده اصالحطلب به وقوع تحول فوری در جامعه نظر
کنار شدت عمل نظامهای سیاسی حاکم زمینه تفوق جامعه را در پی خواهد داشت  .این روندی است که داشتهاند و به همین دلیل رغبت چندانی به گزینش
درک رادیکال و قدرتمحور از اصالحطلبی را در ایران بسیاری از دموکراسیهای پایدار محصول آن بودهاند.
راهبرد اصالحطلبانه جامعهمحور از خود نشان ندادهاند
فراهم آورده است  .درکی که ناگزیر به تغییر است .
چهارم ،اینکه تالشهای سازنده و پیگیرانه اما در سالهای اخیر شاهد تحول معناداری در میان
اصالحطلبی میبایست یکبار برای همیشه خود را از جامعهمحور که در عرصههای متنوع و با حضور الیههای نسل جدید تحولطلبان اصالحطلب ،بویژه در خارج
فرهنگ سیاسی براندازانه و شیفته شورش نجات دهد .مختلف اجتماعی صورت میپذیرد به افزایش بهرهوری از حکومت بودهایم  .گسترش فعالیتهای پایدار در
دوم ،و برای تحقق روند اصالحات ،انجام تغییرات جمعیت فعال در عرصه تولید میانجامد که این امر عرصههایی که نام برده شد ،بخصوص فرهنگی ،هنری و
واقعی در روندهای روزمره تا جای ممکن بر محوریت
زیستمحیطی کامال مشهود است.
گسترش دامنه فعالیتهای
گروههای مختلف اجتماعی ،مستقل از حاکمیت و
در عرصه فعالیتهای سندیکایی که معموال موتور
محرکه فعالیتهای رفرمیستی بودهاند ،البته همچنان
به ابتکار و پشتکار خود این گروهها پایه ریزی شود  .اجتماعی اصالح طلبانه ،موجب
در چنین روندی ،سیاست تنها به دامن زدن توقعات
تحولطلبی رادیکال دست باال را دارد و در پی
عمومی در برابر حاکمیت خالصه نمیشود و گروهای محدودتر شدن دامنه نفوذ و اقتدار
بهرهگیری از پتانسیل اعتراضی جنبش کارگری بوده
و در سالهای اخیر حتی در دورههایی بر شتاب و
اجتماعی صرفا به عوامل غیرفعال اما مطالبه گر تقلیل دولت رانتی در مناسبات اجتماعی
نخواهند یافت .در روند اصالحات جامعهمحور گروههای
حتی گفتمان رادیکال افزوده است .شاید چالش بزرگ
اصالحطلبی پایدار و جامعهمحور آزادسازی فعالیت های
اجتماعی فراخوانده میشوند تا ابتکار تغییر و تحوالت میشود زیرا نیاز مردم را به حکمرانی
در عرصههای گوناگون اجتماعی را خود در دست
سندیکایی از فرهنگ رادیکال تحولخواهانه باشد تا از
بگیرند و شرایط زندگی در حوزههای عمومی را از دولت رانتی در عرصههای اجتماعی
این طریق سطح تنش در عرصه فعالیتهای سندیکایی
را کاهش دهد و امکان گسترش فعالیتهای سندیکایی
طریق همکاریها و تشریک مساعی صنفی و گروهی کاهش میدهد.
پیگیرانه بهبود ببخشند .این رویکرد ،ضمن آنکه روحیه
را که می توانند برای آینده اصالحطلبی جامعهمحور
مسئولیتپذیری در بهبود مناسبات اجتماعی را میسر
نقشی کیدی ایفا کنند باال ببرند.
میسازد همچنین به توانمند شدن گروههای اجتماعی به نوبه خود توسعه و رونق اقتصادی ،گسترش سرمایه
سخن پایانی اینکه ،بررسی روندهای جاری در
میانجامد زیرا گروهها خود زمام امور را در دست های اجتماعی و اعتالی فرهنگی را در پی خواهد جامعه ایران نشان میدهد که اکثریت وسیعی از
میگیرند  .همین توانمندی گروههای اجتماعی است داشت .تجربه دموکراسیهای پایدار نشان داده است که گروههای اجتماعی ناراضی خواهان تغییر ،بخصوص در
که سنگ بنای دموکراسی پایدار را میریزد زیرا به در جوامعی که فعالیتهای سندیکایی در آنها بر پایه الیههای مختلف طبقه متوسط ،شرایط ذهنی مناسب
انسجام اجتماعی و به متشکل شدن گروههای اجتماعی فرهنگ رفرمیستی پایه ریزی شده است ،در ایجاد رابطه برای فعال شدن در چنین روندی را دارند اما گفتمان
میانجامد که انجام آن الزمه پیشرفت روند پایدار مداراجویانه میان نیروی کار و کارفرمایان بسیار موفقتر و راهکار تحول رادیکال که همواره وعده تغییرات
دموکراتیک در جامعه است.
عمل کردهاند و بازدهی مراکز تولیدی و خدماتی در فوری و همهجانبه را میدهد در بزنگاههای پرتنش
سوم ،آنکه نقش و کارکرد کنشگران سیاسی و چنین جوامعی بمراتب بهتر از جوامع دیگر بوده است  .این رویکرد را به حاشیه رانده است .آیا وسوسه تغییر
اجتماعی از عامل دامنزننده نارضایتیها ،ناآرامیها همچنین جوامعی که از فعالیتهای گسترده سازمانها فوری نظام سیاسی همچنان مانع از شکوفایی اصالحات
و منتقد صرف نظام بودن ،به هموندان آگاه و مجرب و شبکههای اجتماعی برخوردار بودهاند به پیشرفت جامعهمحور خواهد شد؟
گروههای اجتماعی تغییر مییابد  .در رویکرد پایدار بهتری در مناسبات اجتماعی و زندگی شهری دست
_____________________________
اصالحطلبانه ،وظیفه اصلی کنشگران سیاسی آشنا یافتهاند و سالمت عمومی مردم بویژه از نظر روحی و
[ ]۱این نگاه تا حدود زیادی متاثر نظریه پردازانی
ساختن صنفها و گروههای مختلف جامعه به مسائل و روانی در وضعیت مطلوبتر و با نشاطتری بوده است.
چون والتر کورپی ،پیتر بلدوین ،یوستا اسپینگ
نیازهای خود و نشان دادن راهکارهای عملی برای انجام
سرانجام اینکه گسترش دامنه فعالیتهای اجتماعی اندرسن و حتی رابرت پاتنام است که تاثیر سازمانها
تغییرات سازنده است .این رویکرد پدیده جدیدی نیست  .اصالح طلبانه ،در حوزههایی که به آنها اشاره شد ،و تشکلهای اجتماعی بر ساختار نظامهای سیاسی را
در بررسی روندهای اصالحطلبانه در دموکراسیهای موجب محدودتر شدن دامنه نفوذ و اقتدار دولت رانتی تععینکننده می دانند.
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اصالح پذیری و اصالح ناپذیری حکومتها
نقی حمیدیان

ساختارهای سیاسی حکومتها با توجه به تناسب
قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی،
ویژگیهای تاریخی ،رفتاری ،تجربه و تفکر سیاسی
مردم با هم متفاوتاند  .مبانی ساختارهای سیاسی
و قانونی حکومتهای دموکراتیک با کشورهای
غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است.
طیف حکومتهای دموکراتیک صرفنظر از سطح
تکامل اقتصادی -اجتماعی ،تفاوتهای فرهنگی و
ویژگیهای تفکر سیاسی ،از ساختار سیاسی اساساً
واحدی برخوردارند .امکان اصالحپذیری در این دسته
از کشورها بسیار باال است  .ولی حکومتهای غیر
دموکراتیک طیفی از ساختارهای قدرت سیاسی را
تشکیل میدهند که وجوه بارز آنها انواع حکومتهای
دیکتاتوری نظامی ،فردی ،ایدئولوژیکی و دینی-
ایدئولوژیک است  .بنا بر این در بارهی اصالحپذیری
یا اصالح ناپذیری حکومتها الزم است این دو دسته
متفاوت را جداگانه مورد بررسی قرار داد و جمهوری
اسالمی ایران را جدا از این دو.
حکومتهای دموکراتیک
سازو کارهای قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک
طوری تنظیم شده که امکان اصالح و تغییر به سود
اکثریت یا الیههای ضعیفتر جامعه ،فراهم است.
جابجائی قدرت از یک حزب سیاسی به حزب یا احزاب
دیگر بر پایه آراء اکثریت مردم کام ً
ال پذیرفته شده
است  .در این جوامع احزابی وجود دارند که حتا در
پارلمان هم نماینده ندارند ولی در صورت کسب رأی
الزم ،می توانند به پارلمان راه یابند و حتا به اکثریت
برسند و سکان دولت را در دست بگیرند.
البته در این جوامع نیز کنشهای اصالحی نیروهای
خواهان تغییر ،با مقاومت محافظهکاران و برخی از
نیروهای با نفوذ روبرو است .مراکز قدرت اقتصادی یا
سیاسی و کانونهای مذهبی با نفوذ ،به تقسیم قدرت
یا دست کم مشارکت الیههای تازهای از مردم در اداره
امور کشور به راحتی تن نمیسپارند .در موارد زیادی
اصالح و تغییر ،بدون اعمال فشار و پشتیبانی پیگیر
مردم به نتیجه نمیرسد .نیروی محرکه ایجاد تغییر در
تمام جوامع از جمله جوامع دموکراتیک ،فشار مردمی

است مانند جنبشهای برابری
خواهانه زنان و جنبش وسیع
سیاهان برای رفع تبعیض و
تأمین برابری حقوق در آمریکا
در دهه  ۶۰میالدی.
البته این جنبشها عموماً
در چارچوب ساختار قدرت
حاکم و براساس ساز و کارهای
قانونی پایدار و در طول زمان
کم و بیش طوالنی به نتیجه
میرسند  .الزم به تأکید
است که قدرت و استحکام
حکومتهای دموکراتیک ،در
ظرفیتهای قانونی و مهمتر از
آن در امکان حقیقیی و عملی -اجرائی اصالح و تغییر
و جا به جائی نیروها در ساختار قدرت سیاسی است
که در بسیاری از کشورهای اروپائی و از جمله سوئد
متداول است  .در انتخابات پارلمانی سوئد ،قدرت از
بلوک چپ به بلوک راست و بالعکس دست به دست
گشته است .بی دلیل نیست که هرگونه تالش برای
براندازی یا شکستن چهارچوبهای ساختار قدرت،
عملی نابخردانه و غیر قابل قبول است و عموماً از سوی
احزاب سیاسی و تودههای مردم مورد استقبال قرار
نمیگیرد مانند شورشهای مائوئیستی و تروریستی
دهه  ۶۰و  ۷۰میالدی در برخی از کشورهای اروپائی.
حکومتهای غیر دموکراتیک
اوضاع در جوامع با ساختارهای حکومتی
غیر دموکراتیک ،از نظر عملی (و حتا قانونی) با
حکومتهای دموکراتیک بسیار متفاوت است  .در
این حکومتها علیرغم تفاوتهای تاریخی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و قانونی و غیره ،امکان اصالح به
سود مردم بسیار ضعیف و اغلب ناممکن است  .در
برخی از آنان مانند عربستان سعودی ،یا قانوناساسی
مدون و معتبری وجود ندارد و یا سخن چندانی
از حقوق مردم نیست  .در این کشور خانواده آل
سعود با پشتیبانی مراکز قدرت دینی ،تقریباً تمام
قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد  .در چنین

حکومتی اصوالً اصل تقسیم قدرت در میان طبقات
و گروهبندیهای حاکم نیز پذیرفتهشده نیست .قدرت
تنها در دست یک خاندان -آل سعود -است  .بنا بر
این امکان هرگونه اصالح و تغییر جدی از پیش سلب
شده است .تغییر و انجام اصالحات در چنین وضعیتی،
عم ً
ال با انقالب و براندازی گره میخورد که مستلزم
حصول آمادگی شرایط مختلف سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی و بحرانهای جدی داخلی و وضعیت موافق
بینالمللی است.
در این کشورها این امکان وجود دارد که اصالح
و تغییر توسط رهبر یا گروهبندی حاکم انجام شود
مانند کشور همسایه جنوبی ما عمان  .در عربستان،
محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند این کشور،
اصالحاتی دستوری را آغاز کرد که معلوم نیست در
این کشور شریعتزده و بسیار سنتی و محافظهکار ،به
کجا بینجامد! در دههی چهل شمسی ،محمدرضا شاه
با انجام اصالحات ارضی و سایر اصالحات موسوم به
انقالب سفید توانست هم دیکتاتوری و یکهتازی خود
را تحکیم ببخشد و هم اصالحات مورد نظر خود را به
پیش ببرد.
کشورهای تک حزبی با ساختارهای ایدئولوژیکی
مانند شوروی سابق ،چین ،کره شمالی ،کوبا ،ویتنام و
… ،ضمن تفاوتها و ویژگیهایشان ،تفاوت چندانی
با هم ندارند .در این کشورها اصوالً امکانی برای اصالح
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وجود ندارد   .خواستها و اعتراضات اصالحطلبانه
مردم سرکوب میشود و تنها اصالحاتی میتواند آغاز
شود که توسط رهبران اصلی و به نام و با فرمان آنان
باشد  .رخدادهای مشهور به “پروسترویکا” نوسازی و
“گالسنوست” علنیت در شوروی سابق پیش از آن که
ناشی از جنبشهای مستقل اعتراضی در درون جامعه
باشد ،ناشی از بنبست همهجانبه اقتصادی و اجتماعی
بود که حاکمیت و کشور را به آستانه ورشکستگی
کشانده بود  .اصالحاتی که از باال توسط میخائیل
گارباچف باالترین مقام حزبی و دولتی شوروی آغاز
شد برحسب ضرورت شتاب گرفت و دیوار سترک و
ریشهدار ترس و یأس و بیتفاوتی در مردم را شکست
و به جنبش تودهای وسیع فرا روئید که در نهایت به
فروپاشی حاکمیت و کشور انجامید.
در لهستان سوسیالیستی وضعیت متفاوتی به وجود
آمده بود .جنبش همبستگی کارگری قدرتمندی که
در میان کارگران و مردم این کشور شکل گرفته بود
سرانجام توانست بر حاکمیت کمونیستی چیره شود و
قدرت انحصاری حاکم را بدون کشمکشهای سخت و
خونین به تسلیم وادارد.
در کره شمالی و کوبا ،ضمن تفاوتها و خود
ویژگیهای هریک از آنها اصوالً راه اصالح بروی مردم
بسته ماند .در ویتنام روند متفاوتی در پیش گرفته شد.
رهبران تنها حزب حاکم این کشور ،در پی اعتراضات و
تظاهرات تودهای ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی در
اواخر دهه هشتاد میالدی ،ضرورت اصالحات جدی را
دریافتند و خود از باال روند جدید فضای باز اقتصادی
را در پیش گرفتند که در ادامهاش تغییرات قابل
توجهی در وضعیت مردم و نوسازی کشور به وجود
آورده است؛ ضمن آن که ساختار سیاسی تک حزبی
حزب کمونیست ویتنام را همچنان حفظ کرده است.
در چین ،بعد از کشمکشهای خونین انقالب
فرهنگی و پس از مرگ “مائوتسه تنگ” رهبر حزب

دیکتاتوریها اعم از فردی ،نظامی ،ایدئولوژیکی و دینی -ایدئولوژیکی ،به

شدت با اصالح ،به ویژه تقسیم قدرت با مردم مخالفند .یکی از ویژگیهای آنها

فساد پروری ،گسترش فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری در جامعه است .دوروئی و فساد
و دروغ و غارت سر و پای حکومتشان را در بر میگیرد .متقلبان و مردمفریبان

پیرامون رهبران و رهبران اصلی حلقه میزنند .عناصر صادق مدام غربال میشوند

و از حلقه اصلی قدرت بیرون میروند یا حذف میشوند .مستبدین از فعالیت احزاب
مستقل جلوگیری میکنند و حتا اگر در قانون اساسی حقوق مردم قید شده باشد

اجازه نمیدهند مردم خواستها و مطالبات جدی خود را حتا به طرق مسالمتآمیز

ابراز کنند .نارضائیها و بروز اعتراضات جمعی در گوشه و کنار کشور با خشونت
سرکوب میشود .تمام راهها و وسائلی که به سود مردم ،توازن قوای حاکم را تغییر

میدهد با حساسیت و شدت عمل مسدود میگردد.
کمونیست چین“ ،تنگ شیائوپینگ” شخصیت
برجسته و مغضوبی که به اصالحطلبی شهره بود
در رأس قدرت قرار گرفت و توانست با اصالحات
گستردهای چهره چین را دگرگون کند بدون آن که
موقعیت انحصاری حزب دچار تزلزل شود  .این که
این حکومتها در پی نوسازی و بازسازی اقتصادی
در مقابل ضرورتهای تغییر ساختار سیاسی قدرت
به سود آزادی و دموکراسی ،تا چه اندازه میتوانند
مقاومت کنند آینده روشن خواهد شد.
حکومتهای کره شمالی و کوبا ایجاد فضای باز
اقتصادی را مغایر با مواضع ایدئولوژیکی خود تلقی
کردند و با پناه گرفتن در پشت سنگر تضاد و تقابل با
عوامل مداخلهگر خارجی -آمریکا ،-عم ً
ال فقر و فالکت
و عقبماندگی را بر مردم و کشور خود تحمیل کردند.

ساختار حکومت جمهوری اسالمی ضمن وجوه اشتراک با دیگر حکومتهای
دیکتاتوری دارای ویژگیهائی است که تقریب َا در هیچ کشور دیگری وجود ندارد:

نخست این که جمهوری اسالمی از دل انقالب بزرگ تودهای با فروپاشی نظام

شاهنشاهی به وجود آمد .این یکی از ویژگیهای حکومت ایران است که از بسیاری
از حکومتها متمایز است.

دوم این که این حکومت بنا به ماهیت وجودی خود متناقض است و در حقیقت

از دو ساختار سیاسی به کلی متفاوت ولی به هم تنیده تشکیل شده که در تقابل و
تعارض دائمی هستند.

ش مسلط حاکمیت ،به شدت دینی است که مبتنی
سوم این که ساختار سیاسی بخ 

بر اندیشهها و تمایالت گروهبندی مشخصی از روحانیت شیعه سنتی در ایران است

که به نام رژیم والیت مطلقه فقیه غیر انتخابی ،سهم اصلی و تعیینکننده قدرت

سیاسی جمهوری اسالمی را به خود اختصاص داده است.

چهارم این که بخش دیگر حاکمیت اسالمی (بخش تابع) را جمهوری پارلمانی

تشکیل میدهد که انتخابی است ولی به دلیل تنیدگی و تداخل با رژیم والیت مطلقه
فقیه ،نه یک جمهوری متعارف بلکه شبه جمهوری است و اغلب به اجبار یا با رضایت
از بخش انتصابی حاکمیت ،پیروی میکند.

در کوبا در پشت مقابله با تجاوز خارجی ،برادران
کاسترو طی شصت سال ،قدرت را در انحصار خود نگاه
داشتند و در کره شمالی یک خانواده (پدر -پسر -نوه)
قریب هفتاد سال است بر این کشور یکهتازی میکند.
دیکتاتوریها اعم از فردی ،نظامی ،ایدئولوژیکی و
دینی -ایدئولوژیکی ،به شدت با اصالح ،به ویژه تقسیم
قدرت با مردم مخالفند .یکی از ویژگیهای آنها فساد
پروری ،گسترش فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری در
جامعه است .دوروئی و فساد و دروغ و غارت سر و پای
حکومتشان را در بر میگیرد .متقلبان و مردمفریبان
پیرامون رهبران و رهبران اصلی حلقه میزنند.
عناصر صادق مدام غربال میشوند و از حلقه اصلی
قدرت بیرون میروند یا حذف میشوند .مستبدین از
فعالیت احزاب مستقل جلوگیری میکنند و حتا اگر
در قانون اساسی حقوق مردم قید شده باشد اجازه
نمیدهند مردم خواستها و مطالبات جدی خود
را حتا به طرق مسالمتآمیز ابراز کنند  .نارضائیها
و بروز اعتراضات جمعی در گوشه و کنار کشور با
خشونت سرکوب میشود  .تمام راهها و وسائلی که
به سود مردم ،توازن قوای حاکم را تغییر میدهد با
حساسیت و شدت عمل مسدود میگردد .فعالیتهای
مستقل سندیکائی و اتحادیههای کارگری و نهادهای
صنفی معلمان و پرستاران و حقوق بگیران و به طور
کلی نهادهای مدنی مستقل امکان فعالیت مستمر
ندارند .در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی ،خواست
اصالح و تغییر در جامعه افزایش مییابد  .بیگانگی
و بیاعتمادی مردم به حکومت ،عمومیت مییابد و
اساس حاکمیت را علیرغم هیبت و نمایشات ظاهری
قدرت ،همچون موریانه میخورد .توازن قوای سیاسی
هر چند به کندی ،در بطن جامعه به زیان حاکمیت
تغییر میکند بعد از هر بحران سیاسی و اقتصادی
خواستهای اعتراضی ،جدیتر و فراگیرتر میشود و
گاه به چالش بزرگ حاکمیت تبدیل میگردد.
حکومتهای دیکتاتوری با رشد و بهبود اقتصادی
مشکلی ندارند  .حتا برای نشاندادن توانائی و
کارآمدی حکومت خود تغییرات گاه گسترده و حتا
شتابانی در اقتصاد کشور به وجود میآورند ولی به
دلیل خودکامگی و خودمحوری و تصمیمات ضد
و نقیض و دستوری ،کشور و جامعه را نامتوازن و
شکننده میکند .تعداد بیشماری از مراکز آموزشی و
دانشگاهی بدون نقشه و محاسبه نیازهای اقتصادی
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کشور ،خیل عظیمی از تحصیلکردگان جویای کار را
به بازار کار روانه میسازند .بودجه هنگفتی به خرید
تجهیزات نظامی ،گسترش مستمر واحدهای نظامی و
انتظامی و انواع نهادهای سرکوبگر سیاسی و امنیتی

بسیاری از حکومتها متمایز است.
دوم این که این حکومت بنا به ماهیت وجودی
خود متناقض است و در حقیقت از دو ساختار سیاسی
به کلی متفاوت ولی به هم تنیده تشکیل شده که در

در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی ،خواست اصالح و تغییر در جامعه افزایش

مییابد .بیگانگی و بیاعتمادی مردم به حکومت ،عمومیت مییابد و اساس حاکمیت
را علیرغم هیبت و نمایشات ظاهری قدرت ،همچون موریانه میخورد .توازن قوای

سیاسی هر چند به کندی ،در بطن جامعه به زیان حاکمیت تغییر میکند بعد از هر

بحران سیاسی و اقتصادی خواستهای اعتراضی ،جدیتر و فراگیرتر میشود و گاه
به چالش بزرگ حاکمیت تبدیل میگردد.

و هزینههای هنگفت نمایشی و … اختصاص میدهند
که بخش مهمی از منابع ملی کشور را میبلعد  .به
این ترتیب سال به سال ناهماهنگیها و ناموزونیها
شدت مییابد بدون آن که اندکی فضای سیاسی کشور
باز شود و الیههای تازهای از مردم در قدرت سیاسی
سهیم و شریک گردند  .ناموزونی و ناهماهنگی رشد
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگیهای
این حکومتهاست  .در نتیجه تضادها و شکافهای
هولناکی در حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی جامعه به وجود میآید که ممکن است در
یکی از گردبادهای بزرگ بحرانی به از بین رفتن اساس
قدرت بینجامد مانند فروپاشی رژیم شاهنشاهی.
مادام که چرخ اقتصادی کشور میچرخد ،مقاومت
و مخالفت مردم عمدتاً در سطح نخبگان و روشنفکران
و کنشگران سیاسی محدود میماند  .به دلیل عدم
حمایت مؤثر مردم ،عموماً کنشگران سیاسی پراکنده
و از تودهها جدا میمانند و به همان نسبت ضربهپذیر.
در شرایطی که دیکتاتوری توسط تودههای مردم
تحت فشار نیست ،به آسانی از فعالیت متشکل حزبی
جلوگیری میشود  .مخالفت روشنفکران سیاسی در
اشکال پراکنده محفلی و گروههای کوچک جدا از
هم کانالیزه میشود .گرایشات رادیکالی نفی و تقابل
در بخشی از روشنفکران سیاسی تقویت میشود.
ذهنیگری ،خشم و میل احساسی به براندازی بخشی
از روشنفکران سیاسی را در بر میگیرد  .به هنگام
بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که زندگی عادی مردم
به مخاطره میافتد خواست تغییر و اصالح در میان
بخشهای وسیعتری از مردم گسترش مییابد  .در
چنین وضعیتی است که توازن واقعی قوای سیاسی و
اقتصادی در کشور به سود جنبش اعتراضی و انتقادی
شروع به تغییر میکند  .دیکتاتوری هم به سرکوب
آشکار و خشن متوسل میشود .چنانچه حرکات اولیه
اعتراضی ادامه و گسترش یابد ،امکان تماس و پیوند
میان روشنفکران و تودهها بیشتر میشود.
جمهوری اسالمی
حال نگاهی به اساسیترین مشخصههای حکومت
جمهوری اسالمی والیت فقیه میاندازیم .پیش از هر
چیز باید توجه کرد ساختار حکومت جمهوری اسالمی
ضمن وجوه اشتراک با دیگر حکومتهای دیکتاتوری
دارای ویژگیهائی است که تقریباَ در هیچ کشور
دیگری وجود ندارد:
نخست این که جمهوری اسالمی از دل انقالب
بزرگ تودهای با فروپاشی نظام شاهنشاهی به وجود
آمد .این یکی از ویژگیهای حکومت ایران است که از

تقابل و تعارض دائمی هستند.
سوم این که ساختار سیاسی بخش مسلط حاکمیت،
به شدت دینی است که مبتنی بر اندیشهها و تمایالت
گروهبندی مشخصی از روحانیت شیعه سنتی در ایران
است که به نام رژیم والیت مطلقه فقیه غیر انتخابی،
سهم اصلی و تعیینکننده قدرت سیاسی جمهوری
اسالمی را به خود اختصاص داده است .در این ساختار
به شدت بسته تقسیم قدرت یا سهیم کردن الیههائی
از نمایندگان مردم معنا ندارد .فلسفه سیاسی حاکم بر
این قدرت نه دولت -ملت بلکه امام -امت یا چوپان-
رمهای است  .رسماً و علناً دشمن لیبرایسم سیاسی
است نه حقوق بشر را قبول دارد و نه حقوق شهروندی
را  .چنین قدرتی خود را مقدس میداند و رهبرش
والیت مطلقه فقیه است و در موارد مهمی یکتنه
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مطلقه فقیه ،نه یک جمهوری متعارف بلکه شبه
جمهوری است و اغلب به اجبار یا با رضایت از بخش
انتصابی حاکمیت ،پیروی میکند .در حقیقت مجری
منویات والئی است و طی چهار دهه حیات جمهوری
اسالمی ،بخش انتخابی نتوانست به تعهد خود در
اصالح و تغییر به سود آزادی و خواست تودههای
مردم پاسخ گوید.
جمهوریت پارلمانی یکی از خواستههای اصلی
انقالب و یکی از نتایج مستقیم و اصلی انقالب بهمن
 ۵۷است ،علیرغم دخالت و تخریبگری فزاینده بخش
والئی ،با سازو کارهای انتخابات پارلمانی و ریاست
جمهوری اداره میشود .در چهارچوب این جمهوریت
فلجشده ،امکان تقسیم و جابجائی یا سهیم شدن
گروهبندیهای درون حاکمیت در آن وجود دارد مانند
جنبش دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری آقای
محمد خاتمی در سال   .۱۳۷۶تجربه نشان میدهد
هیچ یک از انتخاباتی که طی چند دورهی بعدی
انجام گرفت نتوانست کمترین خللی در حاکمیت به
اصطالح “مقدس” والئی به وجود آورد .تقسیم قدرت
در کل ساختار قدرت جمهوری اسالمی موجود،
معنا و مفهومی ندارد  .اصالح و تغییر به سود مردم
و حق حاکمیت ملت ایران عم ً
ال ناممکن است  .حتا
بخشهائی از قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط
است نیز آشکارا نادیده گرفته میشود .به دلیل ماهیت
سرکوبگرانه و خشن رژیم والئی ،تمام اعتراضات جزئی
و کلی مورد هجوم و سرکوب اغلب خشونتبار قرار
میگیرد.
جنبش انتخاباتی سبز ،اوج آرزوهای اصالحی بخش
بزرگی از طبقه متوسط شهری بود که با خشونت
سرکوب شد  .از آن پس اصالحپذیری رژیم هم به

مادام که چرخ اقتصادی کشور میچرخد ،مقاومت و مخالفت مردم عمدت ًا

در سطح نخبگان و روشنفکران و کنشگران سیاسی محدود میماند .به دلیل عدم

حمایت مؤثر مردم ،عموم ًا کنشگران سیاسی پراکنده و از تودهها جدا میمانند و به
همان نسبت ضربهپذیر .در شرایطی که دیکتاتوری توسط تودههای مردم تحت فشار

نیست ،به آسانی از فعالیت متشکل حزبی جلوگیری میشود .مخالفت روشنفکران
سیاسی در اشکال پراکنده محفلی و گروههای کوچک جدا از هم کانالیزه میشود.

گرایشات رادیکالی نفی و تقابل در بخشی از روشنفکران سیاسی تقویت میشود.

ذهنیگری ،خشم و میل احساسی به براندازی بخشی از روشنفکران سیاسی را در
بر میگیرد.

جای همهی ارکان قدرت فرمان میراند بدون این که
در قبال تصمیمات و سیاستهای ویرانگر قانونی و
فراقانونیاش به کسی پاسخ دهد .این بخش که دولت
در سایه هم نامیده میشود در حقیقت دولت اصلی
و تعیین کننده در کل ساختار قدرت است .نهادهای
اقتصادی ،اجتماعی نظامی و امنیتی خاص خود را
دارد و رهبر والئی عالوه بر اختیارات وسیع ،یک حزب
پادگانی -امنیتی و نظامی -اقتصادیِ سپاه پاسداران را
تحت فرمان مستقیم خود دارد و به کمک آن محتوا و
اصل جمهوریت نظام را مدام به چالش میکشد.
چهارم این که بخش دیگر حاکمیت اسالمی (بخش
تابع) را جمهوری پارلمانی تشکیل میدهد که انتخابی
است ولی به دلیل تنیدگی و تداخل با رژیم والیت

توهم تبدیل شد هر چند که چنین درکی تا چند سال
بعد (در انتخابات ریاست جمهوری دور اول به ویژه
بعد از دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی)،
به تأخیر افتاد.
در دو سال اخیر ،با خیزش دیماه  ۹۶به ویژه در
خیزش بسیار وسیع و خونین آبان  ۹۸و ماجراهای
بعدی ،طیف عظیمی از طبقات فرودست به خیابان
آمدند  .عبور از نظام والیت و استقرار جمهوری
واقعی به خواست مشترک طبقات اجتماعی میانه و
فرودستان جامعه تبدیل شده است.
گذار خشونت پرهیز به جمهوری سکوالر دموکراسی،
مستلزم برقراری پیوند کنشگران و مبارزان سیاسی
تحولخواه با جنبش مطالباتی تودههای مردم است.
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«اصالح طلبی» و«انقالبی» دارای ذات نیستند
مجید عبدالرحیمپور

قبل از انقالب بهمن  ،۱۳۵۷واژهها وترمهای
انقالب و رفرم ،انقالبی و رفرمیسم ودیگر واژهها
وترمهای سیاسی و اجتماعی ،یا از نظر مفهومی
مورد گفت وشنود وبحث میان نیروهای سیاسی قرار
نمی گرفت و یا اگر قرارمی گرفت بیشتر ذات گرایانه
بود .ذاتگرایانه بدین معنا که ازنظر بخشی نیروهای
سیاسی کشورازجمله نیروهای چپ ،انقالب وانقالبی
ذاتا مترقی ،آزادیخواهانه ،عادالنه و در جهت منافع
مردم ،جامعه وکشور بوده و رفرمیسم ذاتا سازشکارانه
و بیشتر درخدمت تحکیم ساختارسیاسی ،اقتصادی
واقعا موجود وعوام فریبانه بود ودرست برعکس ،از نظر
بخش دیگر ،انقالب و انقالبی ذاتا شورش وشورشگری،
خشونت زا و خشونت گرا ،هرج ومرج آفرین ،به ضرر
جامعه ،کشور ،و رفرمیسم ذاتا مترقی و مسالمت آمیز
و… بود.
درصورتیکه رفرم (اصالح) و رفرمیسم (اصالح
طلبی) ،انقالب و انقالبی ،ازتقدس ،تجسد وتصلب
برخوردار نیستند که بتوان آنها را یکبار برای همیشه
وهرشرایط تعریف کرد و به کارگرفت .واژه ها ومفاهیم
انقالب و رفرم نظیر دیگر واژه ها ومفاهیم مربوط به
فلسفه سیاسی وعلوم انسانی ،دارای مفهوم ومعنای
ذانی نیستند بلکه اعتباری و پراگماتیک هستند و در
شرایط گوناگون و متفاوت ،توسط نیروهای مختلف
که دارای اندیشه  ،رفتارواهداف متفاوتی اند ،معنا و
مفهوم متفاوت و حتی متضاد بخود می گیرند .این نوع
نگاه ذات گرا ،کلی گرا و منقبض به رفرمیسم (اصالح
طلبی) و انقالبی  ،اگرچه بعداز انقالب زیر سوال رفته،
مورد تردید قرار گرفته و درسمت تغییر و تحول قرار
گرفته است ،ولی متاسفانه هنوزهم درمیان اغلب
نیروهای سیاسی عمل کرد جدی دارد.
پارهای از نیروهای سیاسی – ب ِویژه بخشی از
نیروهای سیاسی مذهبی و غیرمذهبی که از دهه دوم
انقالب به اینسو خودرا اصالح طلب معرفی کرده اند،
تالش می کنند بر حول پوسته های چند مفهومی
«اصالح طلبی» و « انقالبی »  ،صف آرائی سیاسی دو
قطبی وغیر قابل نفوذ بسازند .پاره ای ازآنها ،رفرمیسم
(اصالح طلبی) را تا حد یک پارادیم جامع و مانع  ،ارتقا

داده و چیزی از آن ساخته اند
که بقول معروف ،آنچه خوبان
همه دارند« ،اصالح طلبی»
تنها دارد  .ما نیز جوان که
بودیم ،چنین نگاهی به
«انقالب وانقالبی» داشتیم.
مروری بر«اصالح طلبی»
و «انقالبی» :دوره قاجار
فکر اصالح اموردولت و
مملکت ازدوره شکست دولت
فتحعلی شاه قاجاردر جنگ
با دولت روسیه بمیان آمد
ولی اندیشه سیاسی تجدد
خواهانه درپروسه و بتدریج
وارد سیاست شد .از این دوره است که اصالح طلبی
و اصالحات با مفاهیم ومضامین و سمت جدید ،وارد
سیاست و ادبیات سیاسی کشور شد  .درهمین دوره
است که نقشه ها و طرحهای گوناگون مترقی قانونگرا
و آزادیخواهانه ،برای اصالح شیوه حکمرانی و سیاست
های دولت ،مطرح و بتدریج گسترش یافته و طرفداران
فراوانی پیداکرد.
«ارائه طرح ایجاد وزارت خانه های نه گانه و تایید
شاه ( ۱۲۹۸قمری )» « ،تشکیل مجلس مشورتی
–  ۱۳۰۲قمری » ،اعالم فرمان ناصرالدین شاه
مبنی براینکه „عموم رعایای ما نسبت به جان ومال
خود مختار هستند که بدون ترس و واهمه هرقسم
تصرفی دراموال خود بخواهند ،بنمایند ،و به هر کاری
از اجتماع پول و انعقاد کمپانی ها از برای ساختن
کارخانه و راه ها و به هرشته ای از تمدن و تمکن
اقدام نمایند ،اسباب رضای خاطر وخشنودی ماست
وحفظ آن بعهده ما است  ۱۳۰,.قمری » ،،سخنرانی
ناصرالدین شاه بعدازبرگشت از سفر انگلیس در ۱۳۰۷
در حضور وزرا و شاهزاده ها مبنی براینکه „دراین سفر
آنچه مالحظه کردیم تمام نظم وترقی اروپ به جهت
این است که قانون دارند .ماهم عزم خودرا جزم نموده
ایم که درایران قانونی ایجاد نموده ،از روی قانون رفتار
کنیم   .شما بنشینید و قانونی بنویسید„ ،»  .تشکیل

هیئت پنج نفری به ریاست شاهزاده ملک آرا وبعداز
استعفای او به ریاست امین ادوله برای تدوین قانون »،
„تاسیس هیئت وزاری مسول ،تشکیل مجلس عمومی
اصالحات ،اصالحات مالی ،نشر معارف،»۱۳۱۴… ،
«تدوین قانون مجلس وزرای مسول و توشیح
مظفرالدین شاه »( ایدئولوژی نهضت مشروطیت
ایران -فریدون آدمیت ) و دها طرح واقدام عملی
دیگر ،از جمله اندیشه ها ،طرحها واقدامات نوین متاثر
ازفعالیت فکری و عملی منورالفکرها وروشنفکران
تجددخواه درون وبرون نظام بود .
این تالش ها و حتی انجام پاره اصالحات مهم در
درون ساختار سیاسی ودرجامعه  ،درنهایت به اصالح
رفتار وروش حکم رانی حاکمان و حکومت قاجارمنجر
نشد  …«  .هدف جریان اصالحات ،بحران زدائى  از
ساخت سیاسى و سامان دهى مجدد آن بود .واز آن جا
که انگیزه این اصالحات تقویت نظام سلطانى … بود
هرگز نمى توانست … به عرصه ساخت دولت کشانده
شود… دگرگونى هائى که در نهاد دولت پدید آمد در
واقع تحول در ابزارهاى اعمال قدرت در نظام سلطانى 
محسوب مى شد… » ( مقاله شالوده شکنى ساختار
قدیم قدرت در ایران معاصر -سید علی میر موسوی).
این تغییرات درنهادهای دولتی علیرغم اینکه به
تغییررفتار وروش حکمرانی حاکمان منجر نشد ولی
زمینه را برای تغییر و تحول اساسی فراهم ساخت  .

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1399شماره 34

بقول فریدون آدمیت „ازعناصر اصلی هرنقشه عمومی
اصالحات ،تغییر آئین حکمرانی بود .حال آنکه چنین
تغییری به دست چنان اقلیت حاکم تحقق پذیر
نبود… چون دولت کار اصالح مملکت را پیش نبرد
– به ضرورت می بایستی با اعتراض و پرخاش مردم
روبرو گردد» ( .ص  ۱۹ایدئولوژی نهضت مشروطیت
ایران ).
بی نتیجه ماندن تالشها برای اصالح رفتارصاحبان
قدرت و روش حکمرانی حاکمان از یکسو منجر به

جدید شرکت کردند؛ میان روشنفکران تجدد خواه
و توده مردم پیوندی بوجودآمد ولو نه چندان پایدار .
روشنفکران ،نسبتا سازمان یافته حرکت کردند .ایدهها،
اندیشهها ،طرحها ،الگوها و روشهای مترقی ونوین
مطرح شده از جانب بیشتر منورالفکر ها و روشنفکران
تجدد خواه ،درآن زمان و شرایط جامعه ایران ،ابتدا
متوجه اصالح رفتار وروش حکمرانی حاکمان بود ،نه
متوجه دگرگونی فرم وساختارسیاسی حاکم.
نظر براینکه روش و سیاستهای اصالح رفتارو روش

قبل از انقالب بهمن  ،1357واژهها و ترمهای انقالب و رفرم ،انقالبی و

رفرمیسم ودیگر واژهها وترمهای سیاسی و اجتماعی ،یا از نظر مفهومی مورد گفت

وشنود وبحث میان نیروهای سیاسی قرار نمی گرفت و یا اگر قرارمی گرفت بیشتر
ذات گرایانه بود .ذاتگرایانه بدین معنا که ازنظر بخشی نیروهای سیاسی کشورازجمله

نیروهای چپ ،انقالب وانقالبی ذاتا مترقی ،آزادیخواهانه ،عادالنه و در جهت منافع
مردم ،جامعه وکشور بوده و رفرمیسم ذاتا سازشکارانه و بیشتر درخدمت تحکیم
ساختارسیاسی ،اقتصادی واقعا موجود وعوام فریبانه بود ودرست برعکس ،از نظر

بخش دیگر ،انقالب و انقالبی ذاتا شورش وشورشگری ،خشونت زا و خشونت گرا،

هرج ومرج آفرین ،به ضرر جامعه ،کشور ،و رفرمیسم ذاتا مترقی و مسالمت آمیز و...
بود.

تعمیق و تشدید نارضایتی مردم از دولت قاجار ،بروز
و گسترش اعتراضات آنها ،فرارفتن اعتراضات مردم
ازاعتراضات صنفی به سیاسی و ازسوی دیگر به شتاب
گرفتن گرایش منورالفکرها به «روش انقالبی» و
انقالب شد .گرایش به روش انقالبی وانقالب در پروسه
شکل گیری نهضت مشروطیت ،از میان منورالفکرها
به میان مردم راه یافت وبربستر نارضایتی و اعتراضات
مردمی به تدریج به اوج رسید .روش انقالبی و انقالب
به مفهوم جدید تغییر و دگرگونی اساسی ساختار
سیاسی جامعه با شرکت مردم  ،از این دوره وارد
ادبیات سیاسی کشورشد.
نهضت مشروطیت بعنوان یک حرکت سیاسی –
اجتماعی مدرن در سمت تغییرو دگرگونی ساختار
سیاسی حاکم ،با مضمون و چشم انداز تشکیل دولت
مشروطه ( دمکراتیک ) ،با به امضا رساندن فرمان
مشروطیت بدست مظفرالدین شاه ،تشکیل مجلس
و تصویب قانون اساسی ،راه نوین و فصل جدیدی را
در حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ومردم
ایران گشود .توجه به این نکته حائز اهمیت است که
روشنفکران تجدد خواه ،دردوره گذاراز اصالحات به
دوره نهضت مشروطیت ،از«اصالح طلبی» بعنوان
روشی برای بحران زدائی از نظام سیاسی حاکم ،آئین
وروش متصلب نساختند ،بلکه بعدازاینکه تالشهایشان
برای اصالح روشها ورفتار حاکمان نتیجه مثبت و
مطلوب نداد ،به موقع درجهت شکل دادن به نهضت
مشروطیت وگذارازساختار دولت سنتی -استبدادی به
ساختار دولت مشروطه حرکت واقدام کردند.
ازمنظر و محدوده موضوع سخن ما ،توجه به
نکات زیر دراین پروسه حائز اهمیت است :درپروسه
گذارازاصالحات به نهضت مشروطیت ،مباحث ونظرات
روشنفکران از درون اطاقهای دربسته به میان مردم
راه یافته ودر معرض افکار عمومی قرار گرفت  .توده
مردم ( عمدتا شهرنشین ) در سیاست به مفهوم

حاکمان به نتیجه مطلوب نرسید ،تالش اغلب نیروهای
تجددخواه متوجه دگرگونی ساختارسیاسی نظام با
مضمون وسمتگیری گذار از ساختار سنتی -استبدادی
به ساختار سیاسی مشروطه( مدرن – دمکراتیک )
شد  .تالش شد اعتراضات و شورشهای مردم توسط
روشنفکران سامان وسازمان یابد که حدودا چنین شد .
«تالشهاى  اصالحى  هر چند در عمل به بن بست
رسید و ناکام ماند ،ولى نظام سیاسى از ریخت افتاده
قدیم را از درون پوک ساخت و … زمینه را براى 
تحولى  جدى  در سطح روابط قدرت فراهم ساخت .
سیدعلی میرموسوی»  .این تحول به شیوه مسالمت
آمیز انجام گرفت   .نقش مظفرالدین شاه نیز ،در
مخالفت با اعمال خشونت  ،تاثیر مهمی در جلوگیری
از به خشونت کشیده شدن انقالب داشت .فرایند گذار
از دولت سنتی – استبدادی به دولت وقانون اساسی
نوین  ،درقالب قطب بندی سیاسی میان نیروهای
مخالف دولت قاجار ،حول روش اصالح طلبی و روش
انقالبی پیش نرفت.
اصالحات انجام گرفته و تالشهای نیروهای فکری
وسیاسی ترقی خواه جامعه تا تشکیل دولت و قانون
اساسی مشروطیت اگرچه منجر به تثبیت همه جانبه
دولت مشروطه نشد ولی زمینه را برای تداوم آن و
شکلگیری دولت مدرن فراهم کرد و مسیر جدیدی را
پیش روی ایرانیان قرار داد.
دوره دولت رضا شاه
دولت رضا شاه ازنتایج فرایند پیچیده و طوالنی
اصالح – انقالب – اصالح (ازشکست دولت قاجاردرجنگ
با دولت روسیه  ،کودتای ۱۲۹۹شمسی وواگذاری«
حکومت موقت درحدود قانون اساسی وقوانین موضوعه
مملکتی  ،به شخص آقای رضاخان پهلوی در ماه آبان
 ۱۳۰۴شمسی توسط مجلس شورای ملی» بود ولی
دولت مدرن – دمکراتیک نبود بلکه دولت مدرن –
سنتی مطلقه بود.
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رضا شاه و حامیانش درطول  ۲۰سال ،درادامه
اصالحات دوره حکومت قاجارو دولت مشروطه،
اصالحات وسیعی درعرصه های گوناگون اما عمدتا
بشیوه غیر قانونی واستبدادی  ،انجام دادند  .اغلب
نیروهای سیاسی اعم از ملیون وچپ جامعه در اوایل
قدرت گیری رضا خان ،اورا «منجی» و «مصلح»
می دانستند .اما اغلب همان نیروهای سیاسی کشور
علیرغم این اصالحات توسط رضا خان ورضا شاه
 ،بتدریج وبویژه اززمانی که رضا شاه دولت خود را
مستقر وتحکیم کرد و شیوه حکمرانی استبدای را
تشدید کرد ،حمایت اولیه خود از اورا قطع کرده ،به
اپوزسیون او تبدیل شدند .
بنظر می رسد ،نیروهای سیاسی ترقی خواه و
آزدایخواه آن دوره  ،رفرمیسم به مفهوم یک روش
برای تغییر وتحول درجامعه را فقط با مضمون وسمت
ملی گرائی ،آزادیخواهی و دمکراتیک می دانستند
.و چون ارزیابی اشان ازرضا شاه ودولت اوبتدریج از
منجی و مصلح بودن به مستبد و وابسته بودن به
دولت انگلیس تغییریافت  ،صفت منجی ومصلح را از او
صلب کرده و او ودولتش را بعنوان رفرمیست (اصالح
طلب) به رسمیت نشناختند  .درصورتیکه رفرمیسم
فی نفسه ،نه ملی است ونه وابسته  ،نه دمکراتیک
است ونه استبدادی  .یک رفرمیست و دولت رفمیست
وابسته یا مستقل  ،می تواند به شیوه استبدادی و
دیکتاتوری ،رفرم های زیادی در عرصه های اقتصادی
 ،اجتماعی  ،نظام حقوقی  ،سیستم آموزشی و نظام
اداری وساختارنظامی انجام دهد.
در دوره دولت رضا شاه  ،قطب بندی سیاسی میان
نیروهای سیاسی مخالف دولت ،نه بر حول روش
اصالح طلبی و روش انقالبی میان خود بلکه حول
ملی گرائی وآزادیخواهی درمقابل وابستگی واستبدادی
بودن دولت  ،شکل گرفت( .اینکه بعداز تشکیل اولین
مجلس ،درپروسه تدوین قانون اساسی و متمم آن ،به
توپ بسته شدن و بسته شدن مجلس اول ،تعطیلی
مجلس دوم وسوم و … تا کودتای  ۱۲۹۹و تشکیل
دولت رضا شاه چه اتفاقاتی رخ داد ازجمله اینکه
رضا شاه و دولت او را دولت انگلیس سرکار آورد ،در
این نوشته مورد بررسی ما نیست  .قصد از اشاره به
اصالحات زمان او ،نگاهی به موضوع و موضع نیروهای
سیاسی مخالف دولت رضا شاه نسبت به اصالح واصالح
طلبی درپروسه تغییر و تحوالت جامعه است ) .
دوره سالهای  ۱۳۲۰تا کودتای  ۲۸مرداد
۱۳۳۲
اززمان ورود نیروهای انگلیس و شوروی به ایران
درسال  ،۱۳۲۰کنارگذاشته شدن رضا شاه (پیدایش
شرایط جدید وبازشدن فضای سیاسی ،بوجود آمدن
احزاب ،سازمان ها و جبهههای سیاسی گوناگون با
اندیشه ها ،برنامه ها و سیاستهای گوناگون و متفاوت،
نهضت ملی شدن نفت و تشکیل دولت مصدق ) تا ساقط
کردن دولت دمکراتیک نوپای مصدق طی یک کودتا
در ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲واژه ها و ترمهای اصالح طلبی
و انقالبی در مباحث سیاسی رواج و کاربرد چندانی
نداشتند .دراین دوره نیزسیاسیون رفرمیست و انقالبی
اگرچه برنامه ها و سیاستهای متفاوت و گاها متعارض
نسبت به هم داشتند وحزب توده سیاست رادیکالی
دربرابردولت مصدق اتخاذ کرده بود ولی در نهایت
صف بندی سیاسی دوقطبی حول روش اصالح طلبی
وروش انقالبی ایجاد نکردند  .حزب توده بدرستی با
اصالح سیاست خود نسبت به دولت مصدق و حمایت
از آن ،زمینه ایجاد صف بندی سیاسی دوقطبی حول
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اصالح طلبی وانقالبی را ازبین برد .اما یک قطب بندی
بعدازآغازانقالب سفید شاه در سال ۱۳۴۱وانجام
جدید ،پایه های سیاسی و اجتماعی دولت مصدق را اصالحات نسبتا گسترده توسط شاه بشیوه فرماندهی
تضعیف و باالخره به شکست کشاند .دورشدن وجدائی و دیکتاتوری ،اغلب نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه
بخشی از نیروهای جبهه ملی و بخشی از نیروهای  ،اعم از نیروهای جبهه ملی ( عمدتا اصالح طلب ) و
مذهبی از دکترمصدق ،و همکاریشان با دربار ،زمینه حزب توده ایران ( انقالبی ) ،موضع «اصالحات آری،
را برای ساقط کردن دولت توسط دولت انگلیسی و دیکتاتوری نه» را اتخاذ کردند .دراین دوره نیز ،هیچ
آمریکا از طریق کودتا فراهم کرد ودولت ساقط شد  .یک از نیروهای سیاسی ،محمد رضا شاه و دولت او را
صف آرائی نیروهای جداشده از دولت مصدق و دربار علیرغم اینکه اصالحات گسترده ای انجام داده بود،
درمقابل دولت قانونی و دمکراتیک نوپای مصدق بعنوان دولت اصالحات به رسمیت نشناختند وبه
و وقرار گرفتنشان درکنار کودتاچیان عامل داخلی مخالفت با رژیم برخاستند.
شکست دولت بود.
ازاوایل دهه  ۴۰تا انقالب  ۱۳۵۷را می توان دوره
ازکودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲تا ۱۳۵۷
گسترش مجدد واژه ها وافکارانقالب وانقالب در ادبیات
بعداز کودتای  ۲۸مرداد ،ب ِویژه از سالهای  -۱۳۳۹سیاسی کشور ،بویژه در میان نسل جوان دانشگاهی و
 ۱۳۴۱به اینسو ،برخی از نیروهای جوان حزب تحصیل کرده چپ و مذهبی و درمحاق ماندن اصالح
توده ایران و دیگر نیروهای چپ ،حزب توده را -که و اصالح طلبی نامید  .از اوایل دهه  ۴۰به این سو
حزب چپ معتقد به انقالب و تشکیل جمهوری ملی حزب توده و نیروهای جبهه ملی ،حضور تشکیالتی و
دمکراتیک بجای رژیم شاه و نظام شاهی درایران بود – حضورسیاسی فعال درداخل کشور نداشتند و نهضت
حزب رفرمیست و سازشکار وخودرا نیروی چپ انقالبی آزادی بعدها سیاست صبر وانتظار را در پیش گرفته
ارزیابی کردند .یکی از عوامل شکل گیری چریکهای
فدائی خلق ایران در دهه  ،۴۰همین ارزیابی از حزب
رفرم (اصالح) و رفرمیسم (اصالح طلبی) ،انقالب و انقالبی ،ازتقدس ،تجسد
توده ایران و مرز بندی با آن بود  .نیروهای مذهبی
جوان نیزکه عمدتا ریشه درجریاناتی نظیر نهضت وتصلب برخوردار نیستند که بتوان آنها را یکبار برای همیشه وهرشرایط تعریف کرد
آزادی داشتند ،نهضت آزادی وجبهه ملی را رفرمیست
و سازشکارو خودرا انقالبی می دانستند  .پایه گزاران و به کارگرفت .واژه ها ومفاهیم انقالب و رفرم نظیر دیگر واژه ها ومفاهیم مربوط به
سازمان مجاهدین خلق ایران این ارزیابی و مرزبندی فلسفه سیاسی وعلوم انسانی ،دارای مفهوم ومعنای ذانی نیستند بلکه اعتباری و
را نمایندگی می کردند  .بخش دیگری از نیروهای
مذهبی نظیر جریان موتلفه نیز مخالف شاه و مدافع پراگماتیک هستند و در شرایط گوناگون و متفاوت ،توسط نیروهای مختلف که دارای
سرنگونی آن بودند .الزم به تاکید است که هرکدام از
این نیروها ازمنظر دیگاه و برداشت خود ازانقالب و اندیشه  ،رفتارواهداف متفاوتی اند ،معنا و مفهوم متفاوت و حتی متضاد بخود می
رفرم و نیزبراساس اهداف سیاسی و اجتماعی مورد
نظر خود ،طرفدار دگرگونی ناگهانی و جهشی (انقالب گیرند.
) بودند  .نکته تامل برانگیز اینکه این نیروها علیرغم
داشتن دیدگاه و اهداف سیاسی و اجتماعی متفاوت بود.
مذهبی پیوستند و درعمل رهبری انقالبی آیت اهلل
و حتی متضاد ،همه طرفدار روش انقالبی بمثابه یک
ازسال  ۱۳۵۵به اینسو به علل ودالیل گوناگون خمینی را پذیرفتند.
کلیت و مخالف رفرمیسم بعنوان یک کلیت دیگر از جمله بحران اقتصادی و بازشدن فضای سیاسی،
حزب توده ایران نیز علیرغم اینکه سالهای درازی،
بودند.
فعالیت و اعتراضات روشنفکران و نیروهای سیاسی جمهوری ملی دمکراتیک رابعنوان الگوی بدیل نظام
دکترعلی شریعتی نیز بعنوان یک روشنفکر مذهبی ،ترقی خواه و آزادیخواه و بخشی از مردم شهرنشین ،شاهی اعالم کرده و با چنین مضمون و چشم اندازی
در سخنرانی خود در کنگره بزرگداشت اقبال با عنوان علنی وگسترده تر شد  .درچنین شرایط و فضائی ،تالش ومبارزه کرده بود ،انقالب به رهبری خمینی را
اقبال مصلح قرن اخیر می گوید«:اما این که اقبال بجای گسترش رفرمیسم (به مفهوم تغییرو دگرگونی پذیرفت .ما ،سازمان چریکهای فدائیان خلق ایران –
مصلح است یعنی چه؟ … وقتی می گوئیم اقبال به تدریجی ساختار سیاسی ر ِژیم در سمت ساختارسیاسی که طراح راه اندازی انقالب توسط پیشاهنگ بودیم،
عنوان مصلح ،خانم ها و آقایانی که به اصطالح های دیگر) ،روش انقالبی( به مفهوم دگرگونی جهشی ،و چندین سال دراین جهت تالش ومبارزه کرده و
رایج در بین تحصیل کردهها آشنا هستند ،می پندارند ناگهانی و فروریختن ساختار سیاسی واقعا موجود ازاوسط سال  ۱۳۵۶با تمام قوا درگستره کشوردر
که این صفت را به معنای اصطالحی معمول آن در و بناکردن ساختار سیاسی دیگر بجای آن) البته با حرکات ومبارزات مسالمت آمیزمردم ودر پروسه
جامعه شناسی ،به کار می برم یعنی رفرم  Reformeمضامین و سمتهای گوناگون ،متفاوت و حتی متضاد ،شکل گیری انقالب شرکت کرده بودیم ،تا یکی دوماه
در برابر کلمه انقالب  . Revolutionمعموالً وقتی می میدان عمل بیشتروفراخ تری درمیان روشنفکران و بعداز انقالب بهمن  ،۱۳۵۷از واژه قیام مردم استفاده
گوئیم اصالح یعنی تحول تدریجی و یا روبنائی و وقتی سیاسیون و مردم یافت واصالح طلبی بیش از پیش می کردیم .ما در آن زمان ،آن نوع تغییر وتحول را
می گوییم انقالب ،یعنی دگرگونی ناگهانی و زیربنائی درسایه قرار گرفت.
انقالب میدانستیم که به رهبری «جبهه متحدخلق»
 ،یک فرو ریختن همه چیز ،یک بنا کردن همه چیز
اواخر سال  ۱۳۵۷هنگامی  دولت شاه درحال مورد نظرما ،با شرکت خلق و به استقرار جمهوری
 .ولی ما وقتی در این تعبیر می گوئیم اقبال مصلح فروپاشی ،دولت بختیار را تشکیل شد وبختیار دمکراتیک خلق ایران ( حاکمیت خلق ) بجای رژیم
است ،عنایت به آن تحول آهسته تدریجی در جامعه اصالحات آزادیخواهانه ودمکراتیک مهم وگسترده شاه و نظام شاهی بیانجامد  .از نظرما ،چنین اتفاقی
نداریم و مقصود تحول تدریجی یا اصالح ظاهری ای را انجام داد ،رفرم ورفرمیسم محلی از اعراب در نیفتاده بود .ولی چندماه بعد ،ما(رهبری وقت سازمان)
نیست ،این کلمه را به معنای لغوی اعم آن به کار می میان نیروهای سیاسی کشوراعم از انقالبی و رفرمیست  ،انقالب را پذیرفتیم و متاسفانه تا آنجا پیش رفتیم که
بریم که شامل انقالب نیز می شود .وقتی می گوئیم نداشت و انقالب وروش انقالبی برذهن و اعمال آنها و بتدریج از اواخر سال  ۱۳۵۹به این سو ،درسال ،۱۳۶۰
اقبال مصلح است؛ یا متفکران بزرگ بعد از سید جمال مردم ایران غلبه یافته بود .هیچ یک از نیروهای سیاسی برنامه شکوفائی جمهوری اسالمی و خط مشی سیاسی
به عنوان مصلحان قرن اخیر در دنیا معرفی شدند به رفرمیست و انقالبی غیر مذهبی و مذهبی مخالف ر ِژیم اتحاد و انتقاد با جمهوری اسالمی و دفاع از «خط
این عنوان نیست که آنها طرفدار تکامل تدریجی و شاه ،دولت بختیار را – علیرغم این اصالحات – بعنوان امام» را به پیروی از رهبری حزب توده ایران درکمیته
اصالح ظاهری جامعه بودند ،نه! بلکه به یک معنی دولت اصالحات قبول نکردند و به رسمیت نشناختند .مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) تصویب
 ،طرفدار انقالب عمیق و ریشه دار بودند ،انقالب در
دردوره بختیارعلیرغم حضور سیاسی فعال نیروهای کردیم.
اندیشیدن ،در نگاه کردن ،در احساس کردن ،انقالب جبهه ملی ،نهضت آزادی ،سازمان چریکهای فدائی
واقعیت این است که قیام خواندن انقالب در ابتدا
ایدئولوژیک و انقالب فرهنگی …».
خلق ایران ،سازمان مجادهدین خلق ایران ،حزب توده و بعد پذیرش آن بدان کیفیت و شکلی که گفته شد،
ایران و دیگر نیروهای روشنفکری و سیاسی ،صف
بندی سیاسی دوقطبی حول اصالح طلبی و انقالبی
میان این نیروها ایجاد نشد  .رژیم شاه که در حال
فروپاشی بود و دولت بختیار اصالحات را گسترش می
داد ،تقریبا همه این نیروهای سیاسی ومردم دربرابر
دولت اصالح طلب بختیار و رژیم درحال فروپاشی شاه
قرار گرفته و حول واژه و فکر و پدیده چند مفهومی،
چند مضمونی و چندسمتی انقالب ،گرد هم آمدیم و
انقالب کردیم.
اینکه کدام نیروهای سیاسی ،چه نوع نظام سیاسی
با کدامین مضامین را بجای رژیم شاه و نظام شاهی
می خواستند بنا کنند ،عمال درسالهای۱۳۵۶ -۱۳۵۷
موضوعیت نیافت و درافکارعمومی مورد بحث و گفت
وشنود قرار نگرفت  .همه نیروهای سیاسی مخالف
دیکتاتوری شاه ورژیم شاه ،اعم از سکوالر ومذهبی
ازجمله نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی نیزکه با
پرچم آزادی ،دمکراسی و حاکمیت ملی به رفرمیست
مشهور بودند ،به تدریج به صف انقالب و انقالبیون
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نشانه آشفته فکری و سیاسی رهبری وقت سازمان ( به و گسترش یافته و قرائتهای گوناگون ازآنها درمیان رفرم توام با تقدس نیست .اصالح تغییرات زیربنائی و
شمول بنده ) بود .درضمن الزم است به این نکته توجه نیروهای گوناگون طرفدارجمهوری اسالمی ونیز ساختاری و تحول در ساختار کلی جامعه و نظام حاکم
شود که دراین دوره تقریبا همه نیروهای مخالف رژیم پاره ای دیگراز نیروهای سیاسی رواج یافت  .بخشی را شامل می گردد؛ ولی رفرم به تغییرات روبنائی در
شاه و دولت بختیار ،حول واژه و پدیده چند مضمونی و ازنیروهای سیاسی جمهوری اسالمی اعم ازمخالف چهارچوب نظام پذیرفته شده حاکم اختصاص دارد.
چندسمتی انقالب ،گرد آمدیم و انقالب کردیم .انقالب ومدافع دولت خاتمی ،قرائتهای گوناگون ،متفاوت ،گاه اصالح درجامعه اسالمی یک واژه ریشه دار وبا سابقه
با شرکت نیروهای فکری ،فرهنگی و سیاسی مذهبی مغشوش ومتضادی ازاصالح واصالح طلبی ارئه کردند  .وارزشی است که چهارده قرن پیش در قرآن و سنت
و غیرمذهبی واقشارمختلف مردم ،با عقاید ،دیدگاها ،دراین نوشته به چند نمونه اشاره می کنیم.
آمده است ،اما رفرم یک واژه بیگانه و بیسابقه و بیریشه
تمایالت ،اهداف برنامه ای و سیاسی متفاوت و متضاد
قرائت های اسالمی از«اصالح و اصالح طلبی» در جامعه اسالمی است …»(.محمدرضا جواهری ،از
مدرن و ارتجاعی ،سکوالرو فقاهتی ،آزدیخواهانه و
برخی نوشتند«:اصالح در حوزه واژگانی قرآنی در نشریه معارف .زیر عنوان :نقدگونه ای برمحتوای کتاب
انقالب اسالمی؛ چرائی وچگونگی آن).
در مطلبی دیگر می خوانیم …« :دقت و تأمل
فکر اصالح اموردولت و مملکت ازدوره شکست دولت فتحعلی شاه قاجاردر
در تعریف رفرم در غرب و مفهوم اصالح در فرهنگ
جنگ با دولت روسیه بمیان آمد ولی اندیشه سیاسی تجدد خواهانه درپروسه و
اسالمی به خوبی تفاوت های دو مفهوم رفرم و اصالح
را روشن می کند .اصالح ضد افساد است ورفرم ضد
بتدریج وارد سیاست شد .از این دوره است که اصالح طلبی و اصالحات با مفاهیم
انقالب .اصالح گسترده و نامحدود است و رفرم محدود .
در اصالح بهره گیری از قدرت و خشونت در شرایط
ومضامین و سمت جدید ،وارد سیاست و ادبیات سیاسی کشور شد .درهمین دوره
خاص الزم و عبادت است و در رفرم تظاهر به نکوهش
شدید وهرگونه توسل به خشونت وجود دارد .اصالح
است که نقشه ها و طرحهای گوناگون مترقی قانونگرا و آزادیخواهانه ،برای اصالح
مردمی است و رفرم ،درباری و حکومتی … اصالح
شیوه حکمرانی و سیاست های دولت ،مطرح و بتدریج گسترش یافته و طرفداران
مقدس است ولی رفرم ،توام با تقدس نیست .اصالح
تغییرات زیربنائی و ساختاری و تحول در ساختارکلی
فراوانی پیداکرد.
جامعه و نظام حاکم را شامل می گردد ولی رفرم به
تغییرات روبنائی در چهارچوب نظام پذیرفته شده
استبدادی ،دمکراتیک ودیکتاتوری ،شروع و با هدایت برابرافساد به معنای نابسامانی ایجاد کردن واز حالت حاکم اختصاص دارد» .
و کسب رهبری آن توسط آیت اهلل خمینی ،به تشکیل اعتدال بیرون آمدن می باشد …» ،بعضی از مفسران
اصالح طلبی درون ساختاری ( با هویت اسالم
جمهوری اسالمی منجرشد.
اصالح را به معنای معتدل قراردادن چیزی گرفته خواهی – جمهوری خواهی )
با تاسیس حکومت جمهوری اسالمی در  ۱۲اند .و برخی دیگر آن رابه «لیاقت و شایستگی» ،معنا
قبل از ورود به موضوع الزم است بار دیگر یادآوری
فروردین  ۱۳۵۸طی رفراندم «جمهوری اسالمی آری کرده و برای آن معنای دیگری ذکر نموده و گفته شود که
یا نه» وانجام یک سلسله اصالحات واپس گرایانه نظیر اند«:فسادعبارت است ازتغییر دادن هرچیزی ازآن
اوال  :رفرمیسم (اصالح طلبی) دارای ذات نیست وبه
تشکیل مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان ،کنار چه طبع اصلی آن اقتضا دارد و اصالح ،باقی ماندن این اعتبارذاتا دارای مضمون وسمت مشخص سیاسی
گذاشتن قانون اساسی مشروطیت وتصویب قانون هرچیزی است به مقتضای طبع اصلیش تا آن چه واجتماعی مترقی یا ارتجاعی ،آینده گرا یا واپسگرا،
اساسی مبتنی بر قوانین شرعی و والیت فقیه … خیروفایده درخور آن است بر آن مترتب گردد ،آزادیخواهانه ودمکراتیک یا استبدای ودیکتاتوری
انقالب به مفهوم دگرگونی جهشی واپس گرا  ،درفرم بدون آن که به خاطر فسادش چیزی ازآثارنیک آن نیست؛
وساختار جمهوری اسالمی تبارزو تجسد یافت.
تباه گردد…واژه اصالح و مشتقات آن  ۱۸۰مرتبه در
ثانیا :اصالح طلبی یک روش تغییر وتحول است نه
درآنزمان هنوز به ذهن اغلب روشنفکران و نیروهای قرآن به کار رفته است و نحوه کاربردش ،گاهی به یک اندیشه سیاسی واجتماعی و یک گفتمان؛
سیاسی تجدد خواه کشور( چپ و راست ) از جمله ما ،صورت مطلق بوده؛ و گاهی دیگر با متعلقات به گونه
ثالثا :فرایند تغییروتحوالت ( تدریجی و گام بگام
این برداشت خطورنکرده بودکه روش انقالبی و انقالب های مختلف به کار رفته است  .معنای مشترک در یا ناگهانی وجهشی ) بعنوان پک پدیده وفرایند عینی
(به مفهوم دگرگونی جهشی فرم وساختارسیاسی یا همه مشتقات این واژه،سالمت ازفساد می باشد که وانضمامی ،ذاتا دارای خصوصیات برشمرده در باال
دگرگونی جهشی ساختارسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی شامل سالمت درذات وموضوع یا رأی و نظر یا عمل نیست.
وفرهنگی و…)  ،ذاتا وصرفا مفهوم ومضمون آینده گرا ،می گردد( .مجموعه گزاره های فوق از مقاله ای تحت
«اصالح طلبی» و «انقالبی » به عنوان روش
مترقی  ،آزادیخواهانه  ،عادالنه و دمکراتیک ندارد ،عنوان «اصالح طلبی – رفرم – رفرمیسم » است که در های «تغییر وتحوالت»  ،بسته به شرایط اقتصادی،
بلکه مفهوم و مضمون واپس گرا ،بازگشت به گذشته و تاریخ یکشنبه  ۱اسفندماه سال –  ۱۳۸۹وبالگ علم اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی جامعه و کشور ،نیروهای
استبدادی نیزمی تواند داشته باشد و دارد .درآن زمان سیاست گروه نارنج سبز منتشرشده است).
شرکت کننده درآن فرایند ،توازن قوا میان نیروهای
هنوز این برداشت وجود نداشت ،یا اگر وجوداشت به
شخص بنام محمد رضا جواهری نوشت  «:درلغت مختلف شرکت کننده درآن ،ونیز شرایط جهانی ،می
برداشت اکثر نیروهای شرکت کننده در انقالب بهمن عرب ،صالح وفساد ضدهم واصالح و افساد درمقابل توانند مضامین وجهات گوناگون متفاوت بخود بگیرند .
تبدیل نشده بود که انقالب نه تنها به عنوان واژه وترم هم قرا دارند… بر اساس معنای لغوی صالح و فساد عالوه بر آن ،فرایند عینی و انضامی تغییر وتحوالت
بلکه بعنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی نیز دارای می توان “اصالح” را درفرهنگ اسالمی ومواردی که نیزبسته به شرایط و… می تواند مضامین و جهات
ذات و الزاما آینده گرا ،مترقی ،آزادیخواهانه و عادالنه درقرآن وسنت به کار رفته است چنین تعریف نمود :گوناگون ومحتلف پیداکند .تغییر وتحوالت چند دهه
نیست بلکه در پروسه حرکت و شرایط مشخصی ،می کوشش در راه سازندگی فردی و رساندن فرد و جامعه گذاشته نظیرانقالب ایران ،تغییر وتحوالت درکشورهای
تواند محتوی و سمت گیریهای مختلف از جمله وحکومت به اعتدال ومقتضای طبیعت اصلی و وضع سوسیالیستی سابق ،افریقای جنوبی ،برخی کشورهای
محتوی و سمت واپس گرایانه و استبدادی پیداکند.
مطلوب به حکم عقل و شرع و تالش در راه اجرا و منطقه نظیر لیبی ،سوریه ،مصر ،تونس و… فاکتهای
از حدود سالهای  ۱۳۶۵به اینسو بخشی ازنیروهای تحقق احکام شرعی و قراردادن فرد و جامعه و حکومت موید این نظر است.
انقالبی خط امامی از نوع انقالبی واپس گرای آیت در وضعیتی که رضایت و خشنودی خدا و پیامبر(ص)
«رفرمیسم» و«انقالبی» و نیز«فرایند عینی تغییر
اهلل خمینی ،بتدریج دچارتردید وتجدید نظردراندیشه و امامان(ع) را به همراه داشته باشد ،اصالح بازگرداندن وتحوالت» ،فی نفسه مختص یک جریان سیاسی
سیاسی شیعی (امام محور) و«والیت فقیه» واقعا منحرفان از کژراهه به صراط مستقیم الهی است… خاص و درانحصار یک جریان و یا حزب سیاسی
موجود شده ،گرایش به اندیشه سیاسی تجدد خواهانه پیامبر الهی خود را “مصلح” معرفی می نماید ومطابق خاصی نیزنیستند  .این نیروهای اجتماعی وجریانات
و دمکراتیک پیدا کرده وبه اصالح طلبی روی آوردند .این آیه در منطق قرآن کریم رسالت و کار پیامبران فکری ،فرهنگی و سیاسی شرکت کننده درفرایند
بعداز دوم خرداد  ،۱۳۷۶تشکیل دولت خاتمی ونام الهی اصالح است و بنابراین پیامبران بهترین الگوهای تغییر وتحوالت هستند که به «رفرمیسم» و«انقالبی»
گذاری آن به عنوان دولت اصالح طلب توسط خط اصالح طلبی هستند واصالح تنها و فقط با پیروی از و«فرایند عینی تغییر وتحوالت » ،مضمون ،سمت و
امامی های سابق  ،واژه اصالح واصالح طلبی رواج پیامبران الهی تحقق مییابد… اصالح مقدس است ولی چشم اندازوالگوی شکلواره حدودا مشخص می دهند .
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به زبان دیگر ،جریانات و احزب سیاسی ونیروهای
فکری ،فرهنگی واجتماعی مختلف مشارکت کننده
درفرایند تغییر وتحوالت (تدریجی یا جهشی) هستند
که با اندیشه ها،اهداف وبرنامه های سیاسی واجتماعی،
سیاستهای عملی ،اعمال سیاسی ودیگرتالش های
خود ،به روشها و فرایند تغییر وتحوالت ،مضمون،
سمت وچشم انداز شکل واره حدودا مشخصی می
دهند.
اگررفرمیسم (اصالح طلبی) به مفهوم یک روش
تغییر وتحول تدریجی پذیرفته شود ،این سوال در
برابرمدافعان آن قرار می گیرد که :تغییر وتحوالت
تدریجی وگام بگام مورد نظرشما ،کدام مضمون ،سمت
وچشم انداز وکدام فرم والگوی شکلوارهای را درنظر
دارد؟ واساسا آیا اصالح طلبی(تغییر وتحوالت تدریجی)
مورد نظر ،سمت ،الگو و چشم اندازشکلوارهای حدودا
مشخصی پیش رو دارد؟ نیروهای سیاسی مختلف
البته پاسخهای مختلف و متفاوتی می دهند.
بعنوان مثال آقای خاتمی بعنوان شخص اول بخش
عمده اصالح طلبان مذهبی ،دراین اواخر ،چنین
پاسخ داده است «:اصالح طلبی دارای اصول و هویتی
روشن است؛ هویت آن عبارتست ازاسالم خواهی -و
بخصوص ،حاکمیت عدالت و اخالق – وجمهوری
خواهی -بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و
رضایت مردم  .اصالح طلبی ،خود را دردرون نظام
تعریف می کند و گرچه اهل انتقاد است اما «تعامل»
چه با حکومت و چه با جناح های مخالف را نیز مورد
توجه قرار می دهد ولی تعامل به معنی توبه و دست
برداشتن از هویت خود نیست»  .ایشان درتکمیل
تعریف خود ازاصالح طلبی می گویند «اصالحات
اگر حرفی دارد برای این است که همین نظام تقویت
شود واگر خدای ناکرده انحرافی هست ،اصالح شود .
دیگرانی می خواهند این نظام برافتد .ما میگوییم این
نظام باید باشد و البته باید اصالحات الزم را بپذیرد».
این قرائت و تعریف از اصالح طلبی ،اوال اصالح
طلبی را از یک «روش» به یک «هویت اسالمی و
جمهوری خواهی» فرابرده است   .ثانیا آنرا به یک
اندیشه واهداف سیاسی شامل «حاکمیت عدالت و
اخالق و جمهوری خواهی بخصوص حاکمیت و معتبر
بودن رای و رضایت مردم» تاویل وتعبیر کرده و ثالثا
اصالح طلبی را مقید ومشروط به «تقویت همین نظام
و ماندن آن» کرده است.
روشها وسیاستهای عملی واعمال سیاسی افراد و
جریانات سیاسی ،معموال نتیجه فرایند استداللی آنها
است؛ وجود تناقض در فرایند استدالل معموال مانع
دستیابی به روش ،سیاست عملی و عمل سیاسی
منطقی – عقالنی می شود  .به عنوان مثال از این
استدالل که :جمهوری اسالمی ،والیت محوراست و
جامعه وکشورما برای ارتقا به توسعه هماهنگ و همه
جانبه  ،لزوما به جمهوری دمکراسی محورنیاز دارد،
نمی توان به این نتیجه رسید که پس جامعه و کشور
برای تحقق جمهوری دمکراسی محور ،باید درمحدوه
همین ساختاروالیت محور بماند .این فرایند استداللی
دارای تناقض درونی است .یا نمی توان از این استدالل
که جمهوری اسالمی ،مبتنی بر«حاکمیت عدالت و
اخالق – وجمهوری خواهی -بخصوص حاکمیت و
معتبر بودن رای و رضایت مردم است» ،پس باید
جمهوری اسالمی در جهت تحقق «حاکمیت عدالت
و اخالق – وجمهوری خواهی -بخصوص حاکمیت و
معتبر بودن رای و رضایت مردم» اصالح شود  .این
فرایند نیز دارای تناقض درونی است  .گزاره های

محتلف هردو فرایند با هم نمی خوانند  .هردوفرایند بخصوص حاکمیت و معتبر بودن رای و رضایت مردم»
استداللی ،دارای تناقض دورنی هستند.
هستند ،قاعدتا الزم است این تناقض بزرگ را درجهت
اگر جمهوری اسالمی و «اصالح طلبی» مورد نظر تقویت جمهوریت مبتنی بر دمکراسی ،آزادی ،عدالت
آقای خاتمی مبتنی بر«حاکمیت عدالت و اخالق – وصلح حل ورفع کنند .اصالح طلبی مقید ومشروط به
وجمهوری خواهی -بخصوص حاکمیت و معتبر بودن الگووقدرت سیاسی والیت فقیه محور ،تاکنون کارساز
رای و رضایت مردم» هستند پس اوال شان نزول نبوده و نتوانسته حتی راه به سوی نرمالیزه کردن
«اصالح طلبی …» ازطرف آقای خاتمی چیست وبه دولت ببرد ( .نرمالیزه کردن ،اشاره به نظر آقای سعید
چه کارآید»؟ ثانیا این نوع اصالح طلبی برای چه باید حجاریان در باره نرمالیزه کردن دولت توسط روحانی
محدود ،مقید ومشروط به همین الگو وفرم سیاسی است).
باشد ؟ مگر می شود یک چیزی را عقال وعمال محدود،
درضمن براین نظرنیستم که باید روشهای مختلف
مقید ومشروط به خودش کرد؟ البد الگو وفرم سیاسی تغییر وتحول سیاسی را به معیار ومالک اصلی برای
واقعا موجود ،دارای تناقض و ایرادات اساسی درون زا صف بندی و قطب سازی سیاسی میان نیروهای
ودرونی بوده و تامین کننده «حاکمیت عدالت و اخالق سیاسی مدافع آزادی و دمکراسی تبدیل و قطب
– وجمهوری خواهی -بخصوص حاکمیت و معتبر بودن هائی سیاسی غیرضرور وغیرواقعی تحت عنوان اصالح
رای و رضایت مردم » نبوده است که آقای خاتمی و طلبی ،تحول طلبی و سرنگون طلبی ایجاد کرد .مساله
یارانش به اصالح طلبی و اصالحات روی آورده اند  .مرکزی و اصلی جامعه وکشور ما در شرایط کنونی،
اگر جمهوری اسالمی ،دارای فرم ،ساختارو قدرت ایجاد قطب های سیاسی حول اصالح طلبی و تحول
سیاسی مبتنی بر رای برابر حقوق و آزاد شهروندان ،طلبی و سرنگون طلبی چند مفهومی ،چند مضمونی
مشارکت آزاد و دمکراتیک مردم درسیاست ،رضایت وچند سمتی وتقابل میان طرفدران آنها نیست .چنین
مردم ،معتبر بودن رای مردم ،حاکمیت مردم وعدالت و قطب سازی وایجاد تقابل میان نیروهای مدافع این

بی نتیجه ماندن تالشها برای اصالح رفتارصاحبان قدرت و روش حکمرانی

حاکمان از یکسو منجر به تعمیق و تشدید نارضایتی مردم از دولت قاجار ،بروز و
گسترش اعتراضات آنها ،فرارفتن اعتراضات مردم ازاعتراضات صنفی به سیاسی و

ازسوی دیگر به شتاب گرفتن گرایش منورالفکرها به «روش انقالبی» و انقالب شد.

گرایش به روش انقالبی وانقالب در پروسه شکل گیری نهضت مشروطیت ،از میان
منورالفکرها به میان مردم راه یافت وبربستر نارضایتی و اعتراضات مردمی به تدریج

به اوج رسید .روش انقالبی و انقالب به مفهوم جدید تغییر و دگرگونی اساسی ساختار
سیاسی جامعه با شرکت مردم  ،از این دوره وارد ادبیات سیاسی کشورشد.

جمهوری دمکراسی محوربود اصال لزومی به طرح این روشها به سود و مصلحت جامعه ومردم ونیروهای
نوع «اصالح طلبی» نبود .شرایطی که آقای خاتمی و آزادیخواه و دمکرات کشور نیست.
بخشی ازنیروهای جمهوری اسالمی را وادار کرده به
در شرایط کنونی تقویت فکر ،فرهنگ و سیاستهای
اصالح طلبی روی بیاورند ،وجود ایرادات و تناقضات آزادیخواهانه و دمکراتیک ،تقویت نیروها ی مدافع
اساسی درون زا ودرونی جمهوری اسالمی و عدم جامعه مدنی ،نهادهای مدنی و ایجاد هماهنگی میان
انطباق آن با نیازاصلی جامعه به آزدی وساختا سیاسی این نیروها درجهت تحقق آزادی و دمکراسی ،می تواند
دمکراسی محوراست .این ایرادات اساسی و تناقضات پایههای سیاسی و اجتماعی استبداد سیاسی حاکم،
درونی نظام با محدود و مقید ومشروط کردن «اصالح واپس گرائی و عقب ماندگی را تضعیف ،و زمینه را
طلبی» به آن ،حل ورفع نمی شود.
برای مشارکت آزاد ودمکراتیک شهروندان اعم از زن
ایشان در شرایطی چنین نظری درباره اصالح ومرد ،مسلمان و غیرمسلمان و دگراندیش درجهت
طلبی ارائه می دهند که خود واقف هستند که آزادی و جمهوری دمکراسی محور را فراهم کند .اتخاذ
„مشروعیت»«،قانونیت »“ ،مقبولیت» و „عقالنیت » سیاستهای عملی و اعمال سیاسی توسط طرفدران
فرم ،الگو و قدرت سیاسی واقعا موجود ،دراساس خود آزادی و دمکراسی در جهات فوق ،ازالزامات پیشرفت
مبتنی و مقید و مشروط به قوانین شرع و والیت فقیه جامعه ما درسمت تحقق حقوقی و حقیقی آزادی
است نه به بر رای برابر حقوق و آزاد شهروندان اعم وساختار وفرم سیاسی دمکراسی محور است.
از زن ومرد ومسلمان وغیر مسلمان و دگر اندیش،
اصالح طلبی ذاتی
مشارکت آزادو دمکراتیک مردم در امر سیاست ،قدرت
آقای ابراهیم اصغر زاده از خط امامی ها وانقالبیون
ودولت و اداره امور جامعه وکشور .
سابق و اصالحات طلبان جدید در باره اصالح طلبی
نظر براینکه اصالح طلبی مورد نظر آقای خاتمی ،می گوید:
خود را محدود ،مقید ومشروط به فرم والگوی واقعا
«ذات اصالحطلبی ،بر مدار حق و قانون حرکت
موجود کرده وهمه اصالحات را در این محدوده کردن است ولو اینکه قانون ناعادالنه ،سختگیرانه یا
می خواهد ،من آنرا «اصالح طلبی درون ساختاری بد تنظیم شده باشد… هر کس که نمیتواند حامل
مقید ومشروط به فرم و ساختارحاکم » می نامم  .اندیشه دموکراسی خواهی و اصالحطلبی باشد  .مگر
آقای خاتمی که بارها از آزادی دفاع کرده و مدافع کسانی که به ارزشهای آن وفادار باشند وگرنه همه
«حاکمیت عدالت و اخالق – وجمهوری خواهی -آدمها ،احزاب و حتی رژیمهای غیردموکراتیک هم در
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ادعا خود را اصالحطلب می خوانند  .پس قبل ازهر
چیز باید قلمرو ،دامنه و موضوع متعلق اصالح مشخص
شود؛ درمرتبه بعد است که می شود تعیین کرد
کدام نیروی سیاسی یا اجتماعی می تواند حامل آن
باشد .نیروی حامل اصالحات خود باید به ارزشهای
بشردوستانه ،قواعد دموکراتیک و اصول اصالحطلبانه
پایبند باشد» .
مختصات اصالح طلبی موردنظر آقای اصغریزاده
رامی توان به شکل زیر صورت بندی کرد:
 -۱اصالح طلبی دارای ذات است.
 -۲ذات اصالح طلبی برمدارحق وقانون حرکت می
کند ولو اینکه قانون ناعادالنه ،سختگیرانه یا بد تنظیم
شده باشد؛
 -۳اصالح طلبی یک اندیشه است؛
 -۴هرکسی نمی تواند حامل اندیشه اصالح طلب
باشد و نیروهای حامل اصالحات خود باید حامل
اندیشه دمکراسی و پایبند به ارزشهای بشر دوستانه،
قواعد دمکراتیک و اصول اصالح طلبانه باشند .
به این ترتیب ،آقای ابراهیم اصغرزاده ،اصالح طلبی

گفتمان با مضمون وهدف مشخصی .
شاید آقای اصغر زاده منظورشان از بکاربردن گزاره
های «ذات اصالح طلبی بر مدار حق و قانون حرکت
کردن است » ،و… این نبوده است که اصالح طلبی
دارای ذات است و ذاتا بر مدار حق و قانون حرکت
کردن است ،ولی چون ازمنظورایشان مطلع نیستم،
درمقام خواننده نظر ایشان ،چنین سواالتی برذهنم
خطورکرده است  .اما اگر سهو و یا بی دقتی در
تنظیم وکاربرد گزاره «ذات اصالح طلبی بر مدار…»
در میان نباشد وایشان به ذات اصالح طلبی اعتقاد
داشته باشند الزم است یاد آوری شود که ذات گرائی
و ذاتی کردن واژه های سیاسی و اجتماعی نظیر اصالح
و اصالح طلبی و انقالب وانقالبی ،یکی ازمشکالت و
موانع نیروهای سیاسی کشوردرجهت فهم  ،مفاهمه
و تعامل با دیگری است .ذاتی کردن واژه ها ومفاهیم
آن  ،مجالی و محلی برای گفت وشنود میان نیروهای
فکری و سیاسی مختلف به منظور شناخت وفهم
یکدیگرومفاهمه و تعامل باهم ،مهیا نمی کند وراه را
می بندد  .جامعه ما برای ارتقا به جامعه دمکراتیک

بنظر می رسد ،نیروهای سیاسی ترقی خواه و آزدایخواه دوره رضا شاه،

رفرمیسم به مفهوم یک روش برای تغییر وتحول درجامعه را فقط با مضمون وسمت
ملی گرائی ،آزادیخواهی و دمکراتیک می دانستند .و چون ارزیابی اشان ازرضا شاه

ودولت اوبتدریج از منجی و مصلح بودن به مستبد و وابسته بودن به دولت انگلیس

تغییریافت  ،صفت منجی ومصلح را از او صلب کرده و او ودولتش را بعنوان رفرمیست
(اصالح طلب) به رسمیت نشناختند .درصورتیکه رفرمیسم فی نفسه ،نه ملی است

ونه وابسته  ،نه دمکراتیک است ونه استبدادی  .یک رفرمیست و دولت رفمیست
وابسته یا مستقل  ،می تواند به شیوه استبدادی و دیکتاتوری ،رفرم های زیادی
در عرصه های اقتصادی  ،اجتماعی  ،نظام حقوقی  ،سیستم آموزشی و نظام اداری

وساختارنظامی انجام دهد.

را اوال ذاتی کرده است .ثانیا آنرا از یک روش به یک
اندیشه ویک سلسله ارزشها وقواعد نظیر حق مداری،
قانون ،بشردوستی ،قواعد دمکراتیک تعیبر و تاویل و
ارتقا داده است.
این که آقای اصغر زاده نیزمثل آقای خاتمی از
ارزشها و اندیشهای بشر دوستانه ،دمکراسی ،حقمداری
و قانون مداری دفاع می کند ،مایه خوشحالی است
ولی تعمق در متن وگزاره های آن ،این سواالت را
دربرابر آقای اصغر اده می گذارد که:
« -۱اصالح طلبی» واقعا دارای ذات است؟
 -۲چرا دارای ذات است ؟
 -۳چرا اصالح طلبی ،ذاتا حق مدار ،قانون مدار و
دارای اندیشه دمکراسی خواهی است؟
 -۴چرا نیروهای اصالحات باید پایبند به ارزشهای
بشردوستانه و قواعد دمکراتیک باشند؟
 – ۵به چه دالیل عقالنی ،تئوریک و تجربی ،این
ارزشها و چیزهای خوب حق مدا ،بشر دوستانه،
دمکراتیک ،قانون مداری به اصالح طلبی نسبت داده
شده است؟
چنانکه در ابتدای همین مطلب نوشتم ،واژه
وترم«اصالح طلبی» نظیر دیگر واژه ها وترم های
فلسفه سیاسی و علوم انسانی دارای ذات نیست .اصالح
طلبی یک روش است نه اندیشه سیاسی اجتماعی و

ودست یابی به فرم وساختار سیاسی دمکراتیک  ،به
گفت وشنود آزاد و دمکراتیک نیازمند است .
نیروهای سیاسی کشورما سالهای درازی است که
گرفتاراین ذات گرائی وذات نگری اند  .ذات گرائی
وذاتی کردن واژه و ترمهای سیاسی و اجتماعی راه
را بر گشودن پنجره های بیشتر برای شناخت و فهم
دیگری ومفاهمه با هم  ،محدود کرده و راه پیشرفت
جامعه درمسیرآزادی ،عدالت ،دمکراسی و صلح را تنگ
کرده است .جنبش سیاسی ما به بازکردن پنجرههای
زبان وذهن خود به روی دیگری و جهان دیگری
نیازمند است.
اصالح طلبی  :روش بحران زدائی ازنظام
(تغییررفتار حکمران)
تالشهای مصلحانه ،مشاورانه و سیاست گذاری
برای شاه ،خلیفه ،سلطان و رهبر درچارچوب ساختار
سیاسی وسیاستهای کالن حاکمان ،متعلق به دورانی
است که دولت ،حکومت ،روش حکمرانی و سیاست،
مفهوم سنتی داشتند  .درآن دوران ،مسئله اندیشه
سیاسی و سیاست ،چگونی تشکیل دولت ،مشارکت
شهروندان واقشارمختلف جامعه درسیاست ،تشکیل
دولت و اداره امورجامعه وکشور و چگونگی حکومت
کردن نبود ،بلکه این بود که چه کسی باید حکومت
کند .مصلحین سیاسی ( وگاها غیر سیاسی) با اندرز،
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مشورت و سیاست گذاری برای حکمفرما ( شاه،
خلیفه ،سلطان و امیر) کوشش می کردند بررفتار،
روشها و سیاستهای حاکمان سیاسی تاثیربگذارند .
درتاریخ ما از قدیم تا دوره انقالب مشروطیت و دوره
پهلوی ،چنین مصلحان ومشاوران سیاست گذار ،در
دیوان و دستگاه های حکومتی کم نبوده اند  .برخی
از آنها تاثیرات بزرگ یا کوچکی نیز ،در جهت بهبود
اوضاع درآن محدوده می گذاشتند وگذاشته اند.
در دستگاه جمهوری اسالمی نیزاز بدو تاسیس
تاکنون مصلحان و مشاوران فراوانی بودند وهستند .
ولی تالش و کوشش مصلحانه ومشاورانه آنها در نهایت
منجر به تغییر فرم وساختارسیاسی حاکم نمی شد .چرا
که نه آن مصلحان و مشاوران سیاسی ،اندیشه وهدف
و قصد مشارکت مردم درسیاست وتغییرفرم و ساختار
سیاسی حاکم را داشتند و نه ساختارسیاسی چنان
تغییراتی را تحمل و طلب می کرد  .مسئله مرکزی
مصلحین ومشاوران سیاسی قدیم ،تاثیر بر روش ورفتار
حاکمان وبحران زدائی از حکومت جهت حفظ حکومت
و قدرت سیاسی واقعا موجود بود .در دوره اصالحات
قبل از نهضت مشروطیت ،تالشهای ترقی خواهانه و
آزادیخواهانه اصالح طلبان ،اگرچه به انجام پاره ای
ازاصالحات مهم درعرصههای گوناگون از جمله درون
ساختارسیاسی منجر شد ولی درنهایت به اصالح رفتار
وروش حکمرانی حاکمان و چگونگی حکومت کردن
قاجارمنجر نشد؛ چراکه هدف اغلب جریان ترقی خواه
درآن دوره و قبل ازنهضت مشروطیت ،بحران زدائی
از ساخت سیاسى  و ساماندهی به آن بود نه تغییر
تدریجی فرم و ساختار سیاسی حاکم و گذار به دولت
وساختار مشروطه.
بخشی ازنیروهای سیاسی اعم ازمذهبی و سکوالر
که ازدهه  ۴۰تا انقالب بهمن ۱۳۵۷ودهه اول انقالب،
تنها ره رهائی مردم و خلق ایران را درکاربست روش
انقالبی ( با برداشت ،مضامین ،سمت گیری وچشم
اندازهای گوناگون ،متفاوت وحتی متضاد با هم )
می دانستند ،بعداز انقالب از سالهای حدود ۱۳۶۵
به اینسو ،به تدریج به «رفرمیسم» روی آوردند  .اما
بخشی از آنها در پروسه تغییر وتحول فکری و سیاسی،
به چنان «رفرمیست » هائی بدل شدند که این بار
تحت عنوان «اصالح طلبی» ،تنها ره رهائی را در
تالش مصلحانه و مشاورانه با مسئول اول حکومت
جستجو می کنند  .برخی از اینها برای پیش برد
این روش ،تالش میکنند حتی الگوی شکل واره
جمهوری سکوالر دمکراسی محورمورد نظر خودرا،
تا حد یک آرمان فرا برده و آن را بعنوان یک الگو
و چشم انداز سیاسی شکل واره ،ازهدف و سیاست
استراتژیک جمهوری خواهان سکوالردمکرات
دورکنند  .سیاست بمفهوم مدرن ،توسط برخی از
آنها ،عمال به امری انتزاعی غیر تاثیرگذار در جامعه
و توازن قوای سیاسی ،تاویل شده و تا حد سیاست
گذاری روزمره وتاثیرگذاری بر حکومت و رهبری آن
تقلیل داده می شود .مفهوم سیاست ورزی نیزبه چنان
سطحی تاویل و تقلیل می شود .رفرمیسم بعنوان روش
تغییر وتحوالت تدریجی فرم وساختار سیاسی والیت
محور وگذار به فرم وساختار سیاسی دمکراسی محور،
عمال به روش مصلحانه ( سنتی ) ومشاورانه با رهبر
وحکومت تقلیل می یابد  .تحت عنوان اصالح طلبی
کوشش می شود استراتژی و راهبردهای سیاسی ،با
راهبردها وسیاستهای رهبری حکومت زوایه نداشته
باشند واگر داشته باشد درفضا وافکارعمومی مطرح
نشود.
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الزم به تاکید است تا گفته شود دراینکه بخش
بزرگ وعمده این نیروهای سیاسی ،به لحاظ آرمانی،
اندیشهها ،اهداف سیاسی و اجتماعی آزادی خواه،
دمکرات ،عدالت جو و صلح دوست و به این اعتبار
تحول طلب هستند ،جای تردید نیست ودراین نوشته
هم پرداختن به آن موضوعیتی ندارد  .آنچه دراینجا
مورد نظراست ،روشی است که این بخش از نیروهای
ترقی خواه ودمکرات تحت عنوان اصالح طلبی،
نسبت به حکومت ،شخص اول آن و مردم درپیش
گرفته اند .من این نوع اصالح طلبی را ،روشی برای
بحران زدائی ازنظام ،نامگذاری می کنم  .روشی که در
دوره اصالحات قبل از نهضت مشروطیت نیز ،توسط
نیروهای مترقی بکارگرفته شد ولی منجر به تغییر
روش ورفتار حاکمان نشد.
بنظرمی رسد این نیروها ودوستان ،دچار پارادکس
نظری – سیاسی هستند  .درعین حال که سکوالر
دمکرات و جمهوری خواه ،مخالف والیت فقیه و
خواهان تقویت جمهوریت جمهوری اسالمی هستند،
نه تنها خود ،راهبرد و سیاستی متفاوت از راهبرهای
و سیاستهای رهبری حکومت اتخاذ نمی کنند و آنرا
درمعرض افکار عمومی قرار نمی دهند بلکه دیگر
نیروهای سیاسی ،ازجمله دولت روحانی را نیز به
اتخاذ چنین راهبرد و سیاستی فرامی خوانند .از یکسو
جامعه گرا و دمکرات هستند واز سوی دیگر ،اختالفات
سیاسی خود با حکومت ومسئولین آن را با مردم
درمیان نمی گذارند  .مواظب اند دراتخاذ استراتژی،
راهبردها ،سیاستهای عملی و اعمال سیاسی خود،
حکومت ورهبری جمهوری اسالمی را به اصطالح
«نترسانند»   .در عین حال هر روش و سیاستی را
که مغایر با روش وسیاستهای مورد نظرشان باشد ،رد
کرده و به تقابل با آن برمی خیزند  .البته برخی از
این دوستان این اواخربه این نتیجه رسیده اند که با
بخشی از نیروهای مخالف حکومت که روش مسالمت
آمیز را انتخاب کرده ولی سیاستها وروشهای اینها را
قبول ندارند ،باید گفت وگو شود .زبان ،روش برخورد
و سیاستهایشان نسبت به رهبری جمهوری اسالمی
وهسته اصلی قدرت ،بطرزعجیبی نرم ومشاروانه ولی
دربرابرمخالفین حکومت ومخالفین روش وسیاستهای
خود ،سخت ،تند ومرزداراست .ضمن اینکه دراندیشه
واهداف سیاسی واجتماعی ،سکوالر -دمکرات هستند،
درروش وسیاست ،مشاورانه و مصلحانه ( سنتی) با
رهبروحکومت عمل می کنند .ازیکسو جمهوری خواه
سکوالر دمکرات هستند و ازسوی دیگر حتی مخالفت
مسالمت آمیز با الگوی واقعا موجود را برنمی تابند .
ازیکسو با مخالفین ومنتقدین خود برخورد تند می
کنند وازسوی دیگر،در دفاع از روش و سیاستهای مورد
نظرخود ،ازتوازن قوا ،استفاده از اختالفات نیروهای
دورن حکومت ،تضعیف بخش تندرو و تقویت بخش
های دیگر و… سخن می گویند .
این نیروها ودوستان واقفاند که حکومت وهسته
اصلی قدرت ،نه تنها رفرمیستها وتحول طلبان
طرفدارالگو و فرم های سیاسی سکوالر دمکرات (اعم
از جمهوری خواه و غیره) ،بلکه آقایان خاتمی ،بانو زهرا
رهنورد ،میرحسین موسوی ،کروبی ،طرفدران مذهبی
و غیرمذهبی آنها ونیزنیروهائی نظیر نهضت آزادی و
حتی تالش گران دفاع از حقوق زنان ،حقوق بشر،
جامعه مدنی ،سندیکاهای کارگری ،جنبش دانشجوئی
و تشکلهای معلمین و… را بر نمی تابد  .چراکه مساله
اصلی ومرکزی حکومت با این نیروها ،در درجه اول
روشها رفرمیستی یا انقالبی آنها نیست بلکه اندیشه

ها ،اهداف و مضمون سیاستها ی آنهاست  .باوجود
این ،بجای تالش درجهت تقویت و ایجاد هماهنگی
میان نیروهای مدافع آزادی و دمکراسی و جمهوریت
وتضعیف پایه های استبدادی حکومت ،به قطب بندی
سیاسی حول اصالح طلبی (چند مفهومی  ،چند
مضمونی و چند پهلوئی) و براندازی ( چند مفهومی و
چند مضمونی و چند پهلوئی ) ادامه می دهند.
الزم است این دوستان به این نکات نیز توجه
داشته باشند که اوال امروز دیگر نه آقای خامنه ای و
یارانش فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه هستند ،نه ایران
وجهان ،ایران وجهان دوره قاجاراست ،نه نیروهای
فکری ،فرهنگی ،سیاسی و شهروندان ومردم ایران
همان نیروها وشهروندها و مردم هستند؛ نه سیاست
ودولت ،مفهوم سیاست ودولت آن دوران را دارند .ثانیا
تاریخ ،هویت ،اندیشه ها واهداف سیاسی واجتماعی
نیروهای سیاسی از جمله همین نیروها ودوستان ،برای
نظریه پردازان ،مشاوران و رهبران سیاسی حکومت،
آشکاروشناخته شده است   .ثالثا آقای خامنه ای و
دیگر روحانیون و مکالهای همفکر وهمطراز ایشان،
نوجوان تازه به دوران رسیده وکم تجربه نیزنیستند
که بتوان رفتار آنها را از طریق پند ،اندرز ،نامه نگاری،
مشاوره وسیاست گذاری برای آنها از یکسو و بازی با
توازن قوادرمیان نیروهای مختلف نظام ،تضغیف این
جریان وجناخ تندرو و تقویقت آن جریان وجناح دیگر
تغییرداد .مسئولین حکومت ،خود سالهای درازی ،قبل
و بعد از انقالب ،این شیوهها ،تقیهها ،سازشها ،قهرها،
شکل وشمایل سازی ها ،سیاستگذاری ها ،اعتماد
سازیها ،بازی با توازن قوا و نظیر اینها را آموخته و
بکار بسته اند .اندیشه سیاسی شیعی ( امام محور) که

نیروهای منتقد ومخالف حکومت ،علت وعامل اصلی
تقابل حکومت با آنها ست .البته که تقابل با حکومت،
آنرا به تقابل می کشد ولی علت وعامل اصلی تقابل
حکومت با نیروهای سیاسی ،روش این نیروها نیست .
طرح نادرست مسئله به نتایج نادرست منجر می شود.
اوال :حق رای برابر و آزاد شهروندان برای انتخاب
شدن وانتخاب کردن جزو حقوق اولیه شهروند ایرانی
اعم از زن ومرد ،مسلمان و غیرمسلمان ودگراندیش
است؛
ثانیا :مشارکت شهروندان ومردم درسیاست برای
تغییر ساختاروفرم حکومت وانتقال قدرت به فرم
وساختا وقدرت دیگر ،جزو حقوق اولیه آنها است؛
ثالثا :مشارکت شهروندان و مردم در سیاست،
تشکیل و تغییر فرم وساختارحکومت و مشارکت در
دولت واداره جامعه وکشور ،حزو مبانی سیاست به
مفهوم جدید معاصر است؛
حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی وتالش برای
تحقق حقوقی وحقیقی آنها ترسناک نیستند.
اینکه مسئولین حکومت ازتالش حتی مسالمت آمیز
شهروندان ،نیروهای مدافع جامعه مدنی ونیروهای
سیاسی در جهت تحقق حقوق اولیه شهروندان و
مردم می ترسند ایراد واشکال در خود آنهاست نه در
تالشهای مردم برای تحقق حقوشان .مردم و نیروهای
سیاسی نمی توانند دست از حقوق و مطالبات اولیه
خود بردارند .جامعه ای که شهروندان ومردمش برای
دست یابی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی
خود تالش و پیکار نکند  ،جامعه عقب مانده است .
جامعه ومردم ایران نمی خواهد به دوران قبل از
مشروطیت برگردند  .واقعیت این است که اساسا،

بعداز کودتای  28مرداد ،ب ِویژه از سالهای  1341-1339به اینسو ،برخی از

نیروهای جوان حزب توده ایران و دیگر نیروهای چپ ،حزب توده را -که حزب چپ
معتقد به انقالب و تشکیل جمهوری ملی دمکراتیک بجای رژیم شاه و نظام شاهی

درایران بود  -حزب رفرمیست و سازشکار وخودرا نیروی چپ انقالبی ارزیابی کردند.

یکی از عوامل شکل گیری چریکهای فدائی خلق ایران در دهه  ،40همین ارزیابی از

حزب توده ایران و مرز بندی با آن بود .نیروهای مذهبی جوان نیزکه عمدتا ریشه

درجریاناتی نظیر نهضت آزادی داشتند ،نهضت آزادی وجبهه ملی را رفرمیست و
سازشکارو خودرا انقالبی می دانستند .پایه گزاران سازمان مجاهدین خلق ایران این

ارزیابی و مرزبندی را نمایندگی می کردند .بخش دیگری از نیروهای مذهبی نظیر

جریان موتلفه نیز مخالف شاه و مدافع سرنگونی آن بودند.
سابقه هزار و چند صد ساله در کشور ما دارد ،مملو
از این تجارب ،بحث ها و روشها است .این اندیشه از
نیمه دوم دهه  ۴۰شمسی توسط آیت اهلل خمینی به
نظریه سیاسی والیت فقیه محور تاویل و محدود شد
ودر انقالب بهمن ،در فرم جمهوری والیت محور تجلی
و تجسم یافت .روحانیون دست کم از دوران سلسله
صفوی تا انقالب بهمن  ،۱۳۵۷انواع روشها وسیاستها
را درجهت شرکت در سیاست وحکومت ،کسب قدرت
و تشکیل حکومت و… را آزموده اند .واقعیت این است
که نیروهای تجدد خواه و دمکرات دراین رشته روشها
و کارها نسبت به روحانیون تازه کارند.
موضوع دیگری که می خواهم یادآوری کنم این
است که مسئله اساسا این نیست که گویا روشهای

این حکومت است که از بدو تاسیس تاکنون ،نه تنها
فعالیت های نیروهای سیاسی مدافع حقوق و آزادی
های فردی واجتماعی ،بلکه تالش کنشگران هرعقیده،
اندیشه سیاسی وروش غیرخودی رانیز برنمی تابد و
به تقابل خشن با آنها روی آورده است .بعنوان مثال
بخشی ازنیروهای سیاسی نظیر نهضت آزادی ،ضمن
پذیرش قانون اساسی و التزام عملی به آن ،والیت فقیه
را قبول ندارند و بشیوه قانونی و مسالمت آمیز تالش
می کنند ،ولی علیرغم این ،سالهای درازی است که
همچنان تحت فشار حکومت قراردارند.
مسئولین حکومت نگران این هستند وازاین می
ترسند که اگرالگو ومدل مورد این نیروها ،درنتیجه
تالشهای فکری ،فرهنگی و سیاسی مسالمت آمیز آنها
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ومردم طرفدارآنها ،بتدریج وگام به گام جنبه انضمامی
نظر بر آنچه که گفته شد ،بنظر می رسد این نیروها نیستند و نباید حول اینها صف بندی سیاسی ،اتحاد
و عملی پیدا کند ،والیت فقیه کنار گذاشته خواهد روش تغییر وتحول ناگهانی و جهشی (روش انقالبی) وجبهه ایجاد کرد .صف بندی سیاسی ،اصوال وقاعتدا
شد .علت وعامل و دلیل اصلی تعرض وتقابل حکومت را بعنوان روش مناسب برای تغییر وتحول سیاسی باید حول برنامه و اهداف و سیاست نیروهای سیاسی
به نهضت آزادی و نیروهای مشابه ودیگر نیروهای دگر درجامعه ،انتخاب و دردستورکار خود قرار نداده اند  .انجام بگیرد نه روی روشهای تغییر وتحول .تالش برای
اندیش ،از بدو تاسیس تا کنون ،روشهای آنها نبوده درعین حال ،می توان گفت که این نیروها «اصالح ایجاد قطب بندی سیاسی حول ترم های چند مفهومی
ونیست بلکه اندیشه سیاسی و اجتماعی ومخالفت طلبی» را به عنوان یک اندیشه سیاسی ،گفتمان و چند پهلو نظیر«اصالح طلبی طلبی»« ،انقالبی»،
اصولی آنها با والیت فقیه است  .حکومت ومسئولین وهدف سیاسی نمی دانند بلکه آنرا روشی برای تغییرو «تحول طلبی » « ،براندازی» نافی واقعیت وجودی
اصلی آن ،از رشد و گسترش اندیشه ها وسیاستهای تحوالت می دانند  .با توجه به موارد باال می توان نیروهای سیاسی مختلف جامعه با گرایشات و اهداف
کالن و استراتژیک تجدد خواهانه  ،آزادی ،عدالت ،این نیروها ودوستان را نیروی تحول طلبی نامید که سیاسی و اجتماعی گوناگون و تالشی پوپولیستی و
دمکراسی و تقویت نفوذ نیروهای مدافع این اندیشه رفرمیسم به مفهوم روش تغییر وتحوالت تدریجی و اقتدارگرایانه است.
ها و ارزشها و سیاستها درمیان شهروندان ،اقشار گذارازالگو و فرم سیاسی حاکم به الگو وفرم جمهوری
جامعه معاصرایران با وجود اقشار و طبقات گوناگون
وطبقات جامعه ،نگران هستند ومی ترسند .مسئولیت سکوالر – دمکراتیک را انتخاب کرده اند  .رفرمیسم و نیروها ی سیاسی مختلف با تمایالت ،گرایشات،
این نگرانی وترس به عهده مسئولین حکومت است ،این نیروها را در مقایسه با «اصالح طلبی درون اهداف ،سیاستها و روشهای گوناگون و متفاوت درآن،
نه برعهده نیروهای مدافع حقوق و آزادیهای فردی و ساختاری»« ،اصالح طلبی ذاتگرا» و«اصالح طلبی برای ارتقا به جامعه دمکراتیک  ،پیشرفته وعادالنه،
اجتماعی شهروندان و مردم.
بعنوان روش بحران زدائی از حکومت » را می توان « به سامان یابی و سازماندهی اقشار و طبقات مختلف
حول برنامه ها واهداف اجتماعی و سیاسی نیازمند
است  .دیده شدن اقشار وطبقات و نیروهای سیاسی
بعد ازآغازانقالب سفید شاه در سال 1341وانجام اصالحات نسبتا گسترده
مختلف واقعا موجود ،برسمیت شناختن آنها ،تبیین
توسط شاه بشیوه فرماندهی و دیکتاتوری ،اغلب نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه  ،وطرح برنامه و سیاستها وروش مختلف ،طرح کردن
آنها در افکار عمومی ،پیدا کردن زبان مشترک برای
اعم از نیروهای جبهه ملی ( عمدتا اصالح طلب ) و حزب توده ایران ( انقالبی ) ،موضع گفت وشنود میان آنها ،پیدا کردن نکات مشترک برای
حرکات مشترک و روشن شدن اختالفات ،ازالزامات
«اصالحات آری ،دیکتاتوری نه» را اتخاذ کردند .دراین دوره نیز ،هیچ یک از نیروهای ارتقا جامعه به جامعه دمکراتیک وپیشرفته است.
الزم است تاکید شود که شمائی که اینجا از
سیاسی ،محمد رضا شاه و دولت او را علیرغم اینکه اصالحات گسترده ای انجام داده
نیروهای سیاسی طرفدار روشهای مختلف ارائه شد،
انطباق کامل با واقعیات ندارد وجهت ارائه تصویر
بود ،بعنوان دولت اصالحات به رسمیت نشناختند وبه مخالفت با رژیم برخاستند.
وشماء نسبتا کامل ،احتیاج به کار بیشتر هست .دوم
اینکه که نیروهای سیاسی کشور به نفع پیشبرد روش
برای پیشرفت جامعه در سمت آزادی ،دمکراسی ،روشی برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی حاکم» با ها ،سیاستها وراهبردهای مورد نظرخود ،ازواژه های
عدالت و ترقی ،الزم است این تناقضات و ابهامات در مضمون دمکراتیک درسمت گذاربه جمهوری سکوالر رفرم و رفرمیسم ( اصالح و اصالح طلبی) ،انقالب و
روش ،سیاستهای عملی و اعمال سیاسی این نیروها – دمکراتیک نامگذاری کرد.
انقالبی و تحول و تحول خواهی ،مفاهیم موردنظر
ودوستان حل ورفع شود .باقی ماندن دراین تناقضات
روش انقالبی به عنوان روش تغییر جهشی خودرا درست کرده و مورد استفاده قرارمی دهند .
و ابهامات ،تحت عنوان اصالح طلبی (چند مفهومی و نظام
این حرکت ضمن اینکه نشانه مثبتی از فرایند
چندپهلو ) وایجاد صف بندی حول آنها ،منطبق با نیاز
درمیان نیروهای سیاسی مخالف نظام  ،نیروهای اندیشه ورزی درسمت تغییر نگاه ذات گرا ،کلی گرا و
جامعه به شفافیت ،آزادی و دمکراسی وبه مصلحت مختلفی وجود دارند که بخشی خود را انقالبی و دگماتیک به واژه ها و متن ها و پدیده های اجتماعی و
وسود جامعه ومردم ونیروهای سیاسی از جمله خود طرفدار تغییراساسی وجهشی نظام جمهوری اسالمی سیاسی در میان نیروهای سیاسی کشور است ،درعین
این نیروها و دوستان نیست.
در یک شرایط انقالبی ،بشیوه انقالبی از طریق بسیج حال ،نشانه اغتشاش فکری و سیاسی درمیان نیروهای
اصالح طلبی  :روشی برای تغییر فرم و ساختار مردم وجایگزینی نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه وکشور ما نیز هست.
سیاسی حاکم
فرهنگی مورد نظر خود ( نظام سوسیالیستی یا نظامی
—————–
بخشی بزرگی از نیروهای سیاسی سکوالر دمکرات با سمت گیری سوسیالیستی و یا…) بجای آن معرفی
موخره  :یک جریان سیاسی و سیاستمدار خالق
جامعه  ،جمهوری اسالمی را بعنوان الگو و فرم سیاسی کرده اند .این بخش ،از طیف های مختلف چپ ایران بویژه در کشورها وجوامعی نظیر کشور وجامعه ما که
مناسب جامعه وکشور قبول ندارند و جمهوری پارلمانی با برنامه ها و سیاست های مختلف تشکیل شده است هنوز درحال گذار به جامعه دمکراتیک و توسعه یافته
سکوالر -دمکرات را بعنوان الگو وفرم سیاسی مناسب که تاکنون نتوانسته اند ،حول یک برنامه و سیاست ( توسعه همه جانبه وپایدار) هستند اصوال نباید برای
اعالم کرده و در راستای تحقق حقوقی و حقیقی آن وحدت یا اتحاد درست کنند .
ارتقا جامعه وکشور خود  ،فقط یک روش و یک گزینه
بشیوه مسالمت آمیزتالش می کنند  .این نیروهای
بخش دیگر ،خود را انقالبی نمی دانند درعین حال را انتخاب کنند وبه آن کیفیت قدسی وایمانی بدهند .
براین نظر و تحلیل هستند که تغییرو گذار مسالمت طرفدارتغییرجهشی جمهوری اسالمی وجایگزینی دوره با ایمان به پیروزی راهمان گذشته است .تجربه
آمیز از الگو و فرم سیاسی حاکم به الگو و فرم سیاسی نظام سیاسی مورد نظر خود( نظام سکوالر دمکراتیک ،وتتوری نشان می دهد که تغییر وتحوالت در این قبیل
دمکراسی محور ،مناسبترین ،دمکراتیک ترین و کم نظام الئیک دمکراتیک در فرم های سیاسی مختلف جوامع ،همیشه از طرح ،روش و گزینه ازقبل تعیین
هزینه ترین تغییر وتحول سیاسی در جامعه و کشور ) بجای آن هستند  .این بخش ،به لحاظ استفاده از شده احزاب و شخصیتهای سیاسی پیروی نمی کنند.
است  .استراتژی مرحله ای اینها ،تقویت جمهوریت روش  ،به سه طیف تقیسم می شوند .یک طیف مدافع
یک نیروی سیاسی خالق ،ضمن اینکه در یک
جمهوری اسالمی است وسیاستهای عملی و اعمال تغییرجهشی نظام بشیوه مسالمت آمیز وبسیج مردم ،شرایط مشخص می تواند و باید یکی از روشها را
سیاسی اشان را با توجه به شرایط واوضاع جامعه و طیف دیگر مدافع تغییر جهشی وعمدتا قهرآمیز نظام دراولویت قرار دهد و بکار گیرد ،درعین حال الزم است
توازن قوا و درخدمت این استراتژی واهداف اتخاذ می ازطریق بسیج مردم اعتقاد دارند .البته طیف دیگری روشها وگزینه های دیگری را نیز مد نظر داشته باشد
کنند .دراتخاذ سیاستهای خود دردرجه اول وعمدتا به نیز وجود دارد که به تغییرجهشی نظام از طرق دخالت وراه را به روی خود و دیگران ومردم نبندد .برخورد
مردم ،نیروهای مدافع جامعه مدنی و نیروهای فکری ،نظامی دولتهای خارجی وبسیج مردم معتقد هستد.
ذات گرایانه و ایمانی با روشها و گزینه ها ،همیشه
فرهنگی وسیاسی ترقی خواه مدافع آزادی و دمکراسی
چنانکه قبال نوشتیم که واژه ها وترم هائی نظیر مشکل ساز بوده و سالهای درازی است بویژه در چند
تاکید و تکیه می کنند  .درچارچوب این استراتژی «رفرمیسم »« ،انقالبی »« ،تحول طلبی »« ،دگرگونی دهه اخیر ،زیر سوال رفته است.
وبا توجه به آن،ضمن نقد وانتقاد ازنیروهای سیاسی طلب»  « ،تغییر»« ،تحول »« ،دگرگونی»« ،تغییر
_____________________________
اصالح طلب درون نظام ،سیاست دفاع ازحرکات ترقی اساسی » و… دارای ذات نیستند و فی نفسه معرف
این مقاله در مهر ماه  ۱۳۹۴نوشته شده و قبال در
خواهانه و دمکراتیک آنها را اتخاذ کرده اند.
هیچگونه مضمون ،سمت وچشم انداز شکل واره سایتهای کار آنالین و عصرنو منتشر شده است.
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آیا تحمیل«تحول» بر حکومتهای اصالح ناپذیر ممکن است؟
رضا علیجانی

پرسش این است آیا تنها راه ایجاد تغییر در حکومت
«آیا تحمیل تحول بر
ها اصالح آن است و اگر حکومتی اصالح ناپذیر بود حکومت های اصالح ناپذیر
باید به سمت انقالب رفت یعنی همه مردم علیه همه ممکن است؟»
حکومت و براندازی ضربتی آن؟
در زیر مکث و تاملی در باره
این که حکومت های دیکتاتوری؛ خالصه روزی مفردات و تک تک کلمات این
عمرشان به پایان می رسد و تغییر می کنند بارها و پرسش صورت می دهیم:
بارها در تاریخ اتفاق افتاده است .اما این نکته هم که
«تحمیل»؛
این تغییرها چگونه و از چه طریقی اتفاق افتاده است
بدین معنا که یک حکومت
را نمی توان در یک فرمول و نسخه و راه حل واحدی بنا به دالیلی (از جمله
خالصه و مشخص کرد ،به همان روشنی و بداهت است .عدم تعبیه مکانیسم های
فروریزی بلوک شرق با تغییر دومینویی در کشورهای دموکراتیک در درون ساختار
مختلف این بلوک و به خصوص و به طور نمادین در حقوقی و حقیقی قدرت)  ،
خود اتحاد جماهیر شوروی ،اشتراکات و تفاوت های   دینامیسمی برای خود
تغییر در لهستان ،رومانی ،آلمان شرقی ،چکسلواکی اصالحی مثل حکومت های
و … ،تغییر در آفریقای جنوبی ،شیلی ،اسپانیا و … ،دموکراتیکی که چرخه قدرت در آن سیال تر است
تغییر در تونس و سودان و …؛ و یا در لیبی و عراق و را ندارد و  خودخواسته و درون جوش؛ خوداصالحی
افغانستان ،تغییرات محسوس در چین ،ویتنام ،ترکیه نمی کند و تغییر نمی یابد .ارگانیسم و سیستمی بسته
و … .همه و همه نشان میدهد که عبور از دیکتاتوری است که با بیرون خود داد و ستدی برای تغییر و تکامل
و حکومتهای صلب و اصالح ناپذیربه یک شکل و یا ندارد.
عمدتا (و انحصارا) از طریق انقالب نبوده است.
«تحول»؛
همچنین؛ در سالیان اخیر بحثهای مهم و راهبردی
تحول به معنای تغییرات بنیادی و اساسی ،نوعی
زیادی در باره اصالح طلبی(خود اصالحی نظام یا تغییر تکامل و جهش  .تحول( )transformationرا در ادبیات
در نظام) ،تحول خواهی (گذار یا تغییر نظام) و براندازی سیاسی می توان فراتر از صرفا گذار( )transitionسیاسی
(انقالب مردم علیه نظام) به عنوان سه رویکرد متفاوت و انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر دانست .
(و البته با بعضی از همپوشانی های دو طرفه بین آنها) ،شاید بهتر باشد آن را با مفهوم دموکراتیزاسیون در
صورت گرفته و مفاهیم تازه ای همچون اصقالب ،گذار ،وسیع ترین سطح و عمیق ترین ابعاد آن مترادف
انقالب مخملی و نظایر آن ،بنا به تجارب متنوع جدید شمرد .یعنی دموکراتیک ،مردمی ،مشارکتی و همگانی
بشری  ،به واژگان و ادبیات سیاسی در این حوزه افزوده کردن تمامی منابعی که تولید «قدرت» می کند و نه
شده است.
صرفا همگانی و مشارکتی کردن قدرت سیاسی بلکه
ذهن بسیاری از ایرانیان از جمله فعاالن سیاسی آن همگانی کردن منابع تولید قدرت در اقتصاد و اطالعات
اما؛  معطوف به دو تجربه مهم و معاصر (یعنی انقالب و…  و به یک معنای انضمامی تر :توسعه همه جانبه
بهمن  ۵۷و جریان اصالحات پس از دوم خرداد) ،و پایدار.
بیشتر به دوگانه «اصالح -انقالب» خو کرده و از ادبیات
«حکومت های اصالح ناپذیر»؛
سیاسی و تجارب چند دهه اخیر تغییرات (و از جمله
اصالح پذیری یا ناپذیری حکومتها را باید در دو
مباحث مهم گذار و دموکراتیزاسیون) عقب تر است.
حوزه «سیاست» و «ساختار» بررسی کرد  .منظور از
باری؛ با توجه به این مقدمه ،به نظر می رسد پرسش «سیاست»؛ رویکردها ،برنامه ها و راهبردهای حکومتها
روشن تر این است:
در عرصه سیاست داخلی ،خارجی ،اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی و … است  .حکومتهای دموکراتیک بنا به
مکانیسم ها و دینامیسم های درونی شان با سهولت
بیشتری می توانند دست به اصالح و تغییر از طریق
نهادهای درونی شان بزنند .در حکومتهای دیکتاتوری
و یا حکومتهای اقتدارگرای انتخاباتی (که به هر حال و
به صورت ادواری می توانند انتخابات هایی نیز برگزار
کنند) ،معموال «تغییر سیاست»ها ،حال با سختی
یا آسانی ،با هزینه کم یا زیاد ،و البته عمدتا بنا به
مصلحت نظام و برای حفظ آن؛ میسر است .اما «تغییر
ساختار» نزدیک به محال است.
حکومت ایران و مسئله «اصالح»
مشخصا در مورد حکومت ایران اینک بسیاری متفق
القول هستند که حکومتی که برخاسته از یک انقالب
بود مرتب از وعده های خود به مردم عقب نشست و از
ابتدای دهه شصت با تحمیل سرکوبی وسیع بر جامعه
سیاسی و مدنی و آحاد مردم روز بروز خود را بسته تر
کرد .حکومتی که از حاکمیت اکثریت بر اقلیت در یک
فرایند انحصاری و حذفی و با دگردیسی شتابان الیه
های مختلف جامعه ایران ،به حکومت اقلیت بر اکثریت
تبدیل شد .اما تحوالت درونی و عمقی جامعه ایرانی
نیز کار خود را میکرد و از دهه هفتاد در عرصه های
گوناگونی در برابر سیاستهای اقلیت حاکم مقاومت می
نمود .رخداد دوم خرداد استفاده از یک روزن انتخاباتی
برای خودنمایی خویش با رای دادن به جناحی از
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قدرت بود که خواهان اصالحاتی درون حکومتی بود  .این روند را تشدید کرده است .نیروی اجتماعی منتقد
این روند از پایین مرتب عمیق تر و خواسته هایش و مخالف نیز در ظهور و بروزهای گوناگون خود (اعم از
جدی تر و رادیکال تر میشد اما از باال ،حکومت روند بهره گیری از صندوق رای برای دادن رای اعتراضی و
معکوسی را طی می کرد و مرتب سعی در حذف و تقویت اصالح طلبی در ساختار قدرت ،مطالبه محوری
تصفیه حتی اصالح طلبان درون خود داشت .این که صنفی ،اعتراضات و شورش های اجتماعی ،اعتصابات
روند اصالحی دوم خرداد به بعد چه تاثیرات و کارنامه
فروریزی بلوک شرق با تغییر دومینویی در کشورهای مختلف این بلوک و
مثبت و منفی داشت خارج از بحث این نوشتار است .اما
تاثیرات این رخداد از منظر جامعه شناختی (و نه صرفا به خصوص و به طور نمادین در خود اتحاد جماهیر شوروی ،اشتراکات و تفاوت های
سیاسی معطوف به اتفاقاتی که در الیه باالیی قدرت
و سیاست در جریان است) بیانگر تغییراتی جدی در تغییر در لهستان ،رومانی ،آلمان شرقی ،چکسلواکی و  ،...تغییر در آفریقای جنوبی،
کلیت جامعه ایرانی است که حکومت نیز عکس العمل شیلی ،اسپانیا و  ،...تغییر در تونس و سودان و ...؛ و یا در لیبی و عراق و افغانستان،
های گوناگونی در برابر آن نشان داده است .از جمله و
مثال با تشدید نظارت استصوابی روز بروز روزنه های تغییرات محسوس در چین ،ویتنام ،ترکیه و  ....همه و همه نشان میدهد که عبور از
خود را برای ورود میانه روها و اصالح طلبان درونی اش
تنگ تر کرده ،در برابر مقاومت زنان در برابر حجاب دیکتاتوری و حکومتهای صلب و اصالح ناپذیربه یک شکل و یا عمدتا (و انحصارا) از
اجباری مجبور به نرمش و انعطافهایی شده است ،طریق انقالب نبوده است.
جامعه مدنی را زیر فشار گرفته اما ابعاد و سطح مسئله
آنچنان گسترده و عمیق است که توان سرکوب همه اقتصادی و شغلی و دیگر ابزارهای مشابه) ،تا کنون
منظور از حکومت اصالح ناپذیر حکومتی است
جانبه آن به سان دهه شصت علیه گروه های مدنی و تاحدی توانسته اند تولید انرژی و قدرت اجتماعی که امکان خود اصالحی از طریق سازوکار انتخاباتی
جریانات سیاسی از دستگاه سرکوب سلب شده است کنند .بررسی این که چرا این انرژی برخالف کشورهای و چرخه درونی نخبگانش ،نخبگان جامعه و شایسته
و ….
دیگری مثل تونس و سودان و … نتوانسته موازنه قوا را ساالری متداول در دموکراسی های کارآمد را ندارد .
آنچه در یک جمله میتوان جمعبندی کرد این است به نفع خود تغییر دهد بحث راهبردی و البته اساسی و بنابراین هر تغییری مستلزم ورود تکانه ،شوک و
که:
بنیادی دیگری است.
نیرویی خارج از این چرخه و سیستم معیوب و در بن
در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت اصالح و تغییر
+منافع اقتصادی باندهای پنهان و آشکار حاکم؛
بست است.
«سیاست»ها به سختی و با هزینه زیاد قابل تصور ولی
افراد و نیروهای و باندهای مختلفی به ویژه حول
در مورد حکومت ایران ،تجربه شوک ها و تکانه های
اصالح و  تغییر «ساختار» تقریبا غیر ممکن است.
حوش و زیرمجموعه بیت رهبری یعنی بخش والیی اجتماعی که با همت مردم از طریق صندوق رای از دوم
(اشاره ای مختصر  به این امر اهمیتی راهبردی دارد و ثابت و دائمی قدرت و به خصوص نهادهای نظامی خرداد به بعد چندین بار به این سیستم معیوب وارد
که «تغییر سیاست»های داخلی و خارجی بدون تغییر و امنیتی و دینی و سیاسی آن شکل گرفته که بخش شد نشان داد که این حکومت با دشواری تمام؛ حداکثر
ساختار نیز در ایران بی ارزش نیست و واجد دو اهمیت مهمی از منابع و درآمدهای عمدتا متکی بر درآمدهای حاضر به تغییر یا تعدیل   برخی «سیاست»هاست
اساسی است :تغییر در زندگی روزمره میلیونها شهروند نفتی را به انحصار خویش در آورده اند  .منافع این (آن هم متاسفانه در خیلی عرصه ها تضمین شده و
ایرانی در عرصه های مختلف و دیگری هموار شدن باندهای مافیایی و یا رانتخواران والیی حکم میکند تا برگشت ناپذیرنیست) ،اما در برابر کوچکترین تغییری
یا ناهموارتر شدن بستر برای فعاالن سیاسی و مدنی سرحد جان و حداکثر امکان از هرگونه تغییری در این در «ساختار» قدرت به شدت حتی به قیمت اقداماتی
خواهان تحول و تغییر).
سیاستها (چه برسد به ساختارها) جلوگیری کنند و تا خونین مقاومت می کند و این نوع تغییر را به امری
سه مانع اصلی
سرحد کشتار صدها نفر در طی سه روز در آبان ماه  ۹۸تقریبا محال تبدیل می نماید.
آنچه ما را به   جمع بندی فوق در باره نسبت از قدرت و نفوذ خود پاسداری و حراست کنند.
همچنین تجربه فشارهای   خارجی نشان داده
جمهوری اسالمی با اصالحات در لحظه کنونی می
+ساختار حقوقی قدرت؛
است که حکومت حداکثر حاضر به دادن امتیازهایی
رساند ،را شاید بتوان به سه مولفه مهم نسبت داد:
انواعی از حکومتهای دیکتاتوری و اقتدارگرا وجود به نیروهای خارجی و ادامه سرسختی در داخل است .
برای آن نیروهای نیز منافع خودشان و امنیت شرکای
در سالیان اخیر بحثهای مهم و راهبردی زیادی در باره اصالح طلبی(خود
منطقه ای شان اصل است و جدال بین این دو چندان
ربطی به دموکراسی و حقوق بشر و منافع ملت ایران
اصالحی نظام یا تغییر در نظام) ،تحول خواهی (گذار یا تغییر نظام) و براندازی
ندارد.
(انقالب جهشی و ضربتی علیه نظام) به عنوان سه رویکرد متفاوت (و البته با بعضی از
بدین ترتیب باز به این پرسش بنیادی می رسیم که
در این وضعیت پس چگونه میتوان بر این قدرت غلبه
همپوشانی های دو طرفه بین آنها) ،صورت گرفته و مفاهیم تازه ای همچون اصقالب،
کرد و آن را تغییر داد و آیا تحمیل تغییر بر این نوع
ساختار و ساخت و بافتی از قدرت امکان پذیر است؟
گذار ،انقالب مخملی و نظایر آن ،بنا به تجارب متنوع جدید بشری ،به واژگان و
در پاسخ اگر نخواهیم به مباحث کلی و ذهنی
ادبیات سیاسی در این حوزه افزوده شده است.
بپردازیم بهتر است به تجربه های محقق در عالم واقع
و دنیای خارج از ذهن توجه کنیم  .در تمامی نمونه
+نوع موازنه قوا بین حکومت و اکثریت مخالف و دارند که در کشورشان قانون اساسی ای وجود دارد هایی که در باال برشمردیم این تغییر اتفاق افتاده
منتقد در جامعه؛
که در آن امکان و فرصت و دریچه های اصالح بسیار است  .حکومتهایی با همه ساختار صلب شان رفته و
در ایران کنونی موازنه سیاسی به نفع حکومت است گشوده تر از دیگر حکومتهای دیکتاتوری هستند که حکومتهای تازه ای آمده اند .این گذار و تغییر و تحول
و موازنه اجتماعی به نفع اکثریت مدرن و مخالف و یا از ابتدا قانون اساسی شان بر تن دیکتاتورها دوخته اما یک شکل نداشته است  .اینک به اتفاقات پس از
منتقد حکومت .حکومت با استفاده از دستگاه سرکوب شده و یا با تغییر شکل های متناوب و متعدد آن تغییر و تحول و گذار در هر یک از این کشورها هم
و سیاست هراس افکنی (النصربالرعب) و ابزار نظارت را مرتب بسته تر و بسته تر کرده اند  .در جمهوری کاری نداریم که آیا این تحول و تغییر به دموکراتیک
استصوابی و … تمامی تالش خود را برای حفظ سلطه اسالمی از ابتدا با کنارگذاشتن پیش نویس قانون تر شدن سیاست و اقتصاد و اجتماع منجر شده یا خیر  .
و حاکمیت خویش و بستن راه های اعمال نظر اکثریت اساسی (تدوین شده توسط برخی حقوقدانهای ملی و نگاه مان را فعال منحصر در نفس و اصل تغییر و عبور و
بر سیاست های خویش(چه برسد به ساختارش) بسته ملی – مذهبی) ،در مجلس خبرگان و جاسازی اصل گذار و از بین رفتن حکومتهای سابق می کنیم.
است .پیرشدن دیکتاتوری که در راس هرم قدرت قرار والیت فقیه در قانون اساسی جدید (و سپس مطلقه
«تغییر موازنه قوا» پیش نیاز هر تغییر
دارد و لجبازتر شدن وی و دست باال یافتن نیروهای کردن آن در اصالحیه بعدی) ،از ابتدا مسیر اصالح و
اگر نمونه های مختلف گذار و تغییر را مرور کنیم
تندرو نظامی -امنیتی در ساخت قدرت در ایران نیز تغییر را بسیار صعب تر و دشوار تر کردند.
میبینیم این تغییرات عمدتا با تغییر موازنه قوا صورت
حال با عنایت به این موانع راه تحمیل تحول بر یک
حکومت اصالح ناپذیر چیست؟
قبل از پاسخ باید ایضاحی نیز در باره تعبیر لغزنده
«حکومت اصالح ناپذیر» داشت.
«حکومت اصالح ناپذیر»
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گرفته است .تغییر موازنه قوا اما حاصل یکی (یا ترکیبی
از) تغییر موازنه قوای سیاسی زیر است:
+تغییر موازنه قوای درون سیستم و ساخت قدرت
حاکم
فروپاشی شوروی یکی از نمونه های بارز این نوع
تغییر است .این که این تغییر موازنه بنا به چه دالیل
و عللی رخ داد امری قابل بحث است اما باید توجه
داشت که در شوروی نه جامعه مدنی قدرتمندی وجود
داشت که بتواند در برابر ساخت قدرت صف آرایی و
زورآزمایی کند و موازنه قوا را تغییر دهد و نه عامل

نقطه و لحظه تاریخی ضعف حکومت ( ویا طی یک
پروسه فرسوده سازی حکومت) می توانسته اند وارد
تعامل با حکومت و یا بخشهایی از آن که آمادگی تعامل
داشته اند ،بشوند و روندی را برای بازتوزیع قدرت و
گذار از ساخت حکومت مستبد پیشین را طراحی کرده
و مورد توافق قرار داده و عملی سازند.
نوع دیگری از این نوع تغییر موازنه قوا(بین جامعه و
حکومت) در حالتی است که حکومتها تا آخرین لحظه
یا تا سرحد امکان تصلب خویش را حفظ کرده اند اما
در لحظه تاریخی موعود که باز بنا به دالیل متنوع

از منظر تحول طلبی خواهان گذار از استبداد دینی به یک جمهوری

دموکراتیک و عرفی ،نسخه ترجیحی و اولویت راهبردی این است که بر اثر تغییر
موازنه قوای سیاسی بین جامعه و حکومت؛ قدرت جامعه مدنی و سیاسی بتواند
لزوم و ماهیت تغییر را بر حکومت تحمیل کند و بخشهایی از این حکومت در برابر

خواستهای بنیادی مردم و جنبش های اجتماعی همراهی نشان دهند و یا برای از

دست ندادن همه چیز عقب نشینی کرده و خواهان تعامل شوند و نقشه راهی را برای
این تغییرات بنیادی بپذیرند .بالطبع شکل ،مراحل و سرعت این تغییرات بستگی به

این موازنه قوا و میزان و آمادگی تعامل بین طرفین دارد .اما در صورتی که علیرغم

تغییر در موازنه قوای سیاسی بین حکومت و جامعه ،حکومت بسته و مستبد نخواهد
روند تعاملی تغییر را بپذیرد ،این حکومت است که نسخه سخت تر خویش را بر
مخالفان و معترضان تحمیل میکند.

جنگ و فشار خارجی به چنین نتیجه ای منجر شد  .و متفاوتی ممکن است پیش بیاید جامعه مدنی و یا
آنچه ساخت قدرت در شوروی را به این سمت راند انبوه مردمان ناراضی به  طرقی (باز متنوع) اما معموال
اضمحالل اقتصادی به علت ناکارآمدی داخلی و رقابت و مشترکا با سرعتی غیرقابل تصور بر ساخت قدرت
نظامی و امنیتی وسیع خارجی و نارضایتی گسترده فرسوده غلبه کرده اند  .با اندکی تسامح می توان از
اجتماعی و فساد درونی قدرت بود که حتی بخش های نمونه هایی مثل رومانی ،ایران (سال  ،)۵۷تونس،
مهمی از دست اندرکاران نهاد امنیتی (کا گ ب) را به سودان و … یاد کرد  .در این موارد متنوع ،ساخت
این نتیجه رساند که بدون اصالح اقتصادی و  شفاف قدرت برخالف انتظار پیشین نتوانست در برابر سیل
سازی سیاسی و  تغییر اوضاع  کشور ،حکومت پابرجا حوادث مقاومت چندانی کند .در بسیاری از این نمونه
نخواهد ماند .رگه هایی از این بصیرت و آگاهی و جوانه از گذار بخشی از نیروی نظامی نیز با ملت همراهی
هایی از این دگرگونی از قبل نیز در باالترین سطوح کرده است.
ساخت قدرت جوانه زده بود .از خروشچف تا گورباچف .
+تغییر موازنه قوا بر اثر عنصر خارجی
اما شروع به اصالحات عمیق تر همان و مقاومت بخش
در این نوع می توان از نمونه هایی مثل عراق و
افراطی امنیتی سیاسی همان و مصاف اجتماعی افغانستان و لیبی یاد کرد که حکومتهای متصلب و
محدود نهایی همان؛ که به فروپاشی ناگهانی و شگفت مستبد بدنبال حوادثی که منجر به حمله خارجی
انگیز قدرت انجامید .خالصه اینکه موازنه قوا در درون بدان ها شد فروریخته اند .این حکومتها معموال از قبل
هسته سخت قدرت (حتی امنیتی ترین بخش آن) بین جامعه مدنی و سیاسی و یا اعتراضات و شورش های
حافظان وضع موجود و طرفدارن لزوم  تغییر به نفع اجتماعی وسیع و موثری نداشته اند.
دسته دوم سوق یافت .اما این تصمیم در عرصه عمل
بر اساس این سه (یا چهار) نمونه ای که بر شمردیم
از دست مدیران آن خارج شد و با پیوند وقایع درون (چرا که نمونه تغییر موازنه قوا بین جامعه و حکومت
قدرت با عرصه خیابان در چند لحظه نهایی ،این فرایند خود به دو دسته مهم تقسیم میشد) ،آیا می توانیم
در عمل سیستم را دچار اضمحالل و فروپاشی کرد و روند تغییر و گذار را به دو نوع یا اصالح یا انقالب
گذار اتفاق افتاد.
تقسیم کرد؟ و سئوال مهم تر این که آیا با توجه به این
+تغییر موازنه قوا بین جامعه و ساخت قدرت
تابلوی متنوع  تعبیر اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری
در این مورد مثالها بسیار وسیع و متنوع است .از حکومت ها سئوال ساده سازانه ای نیست؟ به خصوص
لهستان گرفته تا گرجستان؛ و یا آفریقای جنوبی ،اگر ترم و مفهوم «اصالح ناپذیری حکومت»  بخواهد
شیلی ،اسپانیا و… .
مقدمه ای برای نتیجه گیری برای براندازی و انقالب
این که چرا ساخت قدرت دچار ضعف و ناتوانی شد و یا مفهوم «همه مردم علیه همه حکومت» باشد .این
یک طرف ماجراست ( و در هر مورد با مورد دیگر می ساده سازی معنایش این است که دیگر برای ما تغییر
تواند متفاوت بوده و دالیل و علل مختلفی داشته باشد) و تحوالت داخل حکومت اهمیتی ندارد و نیازی به
اما یک نکته محسوس است و آن این که در سوی دیگر رصد کردن آن (و گاه تاثیر گذاری برآن) نداریم و باید
جامعه مدنی ،تشکلهای صنفی و سیاسی و یا نیروهای یکسره برای براندازی یا انقالب بکوشیم .تعبیر گذار هم
اجتماعی بالفعل و قدرتمندی وجود داشته اند که در نباید روپوش و روکشی بر این نوع اندیشه باشد و ساده
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سازی مان را پشت آن پنهان کنیم .در عمل نیز تضاد
اصلی مان را بخش میانه رو و اصالح طلب قدرت بدانیم
و بیشتر به آنها حمله کنیم تا  هسته سخت قدرت!
پس پرسش اساسی این است که آیا حکومتهایی
مثل لهستان و آفریقای جنوبی و شیلی و اسپانیا و…
با همه پیشینه های متفاوتی که از نظر جنبشهای
اجتماعی شان داشته اند در نهایت از طریق براندازی و
انقالب و سرنگونی تغییر کرده اند؟
ذکر این مثالها البته برای مطلق کردن و عمومیت
بخشیدن به این نوع تغییرات نیست .بلکه برای نشان
دادن پیچیدگی ها و تنوع تغییرات اجتماعی و پرهیز از
ساده سازی هایی چون اصالح -انقالب و یا این گزاره
است که حکومتی اصالح ناپذیر است ،پس باید علیه
اش انقالب کرد.
به عبارت روشن تر این جامعه سیاسی و مدنی
خواهان تغییر (و مشخصا در مورد ایران خواهان گذار
از استبداد دینی به یک جمهوری عرفی و طرفدار
دموکراسی ،حقوق بشر ،عدالت ،امنیت ملی،
آزادی،
ِ
رفع تبعیض در همه حوزه ها  و…) نیست که باید از
قبل شکل و نوع تغییر و تحول و گذار را تعیین کند
بلکه این حکومت ها هستند که اشکال سخت تر و
پرهزینه تر(هزینه از زاویه مردم و کشور) را بر جامعه
خویش تحمیل می کنند.
نسخه ترجیحی ما و یا نسخه تحمیلی
حکومت؟
از منظر تحول طلبی خواهان گذار از استبداد دینی
به یک جمهوری دموکراتیک و عرفی ،نسخه ترجیحی
و اولویت راهبردی این است که بر اثر تغییر موازنه
قوای سیاسی بین جامعه و حکومت؛ قدرت جامعه
مدنی و سیاسی بتواند لزوم و ماهیت تغییر را بر
حکومت تحمیل کند و بخشهایی از این حکومت در
برابر خواستهای بنیادی مردم و جنبش های اجتماعی
همراهی نشان دهند و یا برای از دست ندادن همه چیز
عقب نشینی کرده و خواهان تعامل شوند و نقشه راهی
را برای این تغییرات بنیادی بپذیرند  .بالطبع شکل،
مراحل و سرعت این تغییرات بستگی به این موازنه قوا
و  میزان و آمادگی تعامل بین طرفین دارد.
اما در صورتی که   علیرغم تغییر در موازنه قوای
سیاسی بین حکومت و جامعه ،حکومت بسته و مستبد
نخواهد روند تعاملی تغییر را بپذیرد ،این حکومت است
که نسخه سخت تر خویش را بر مخالفان و معترضان
تحمیل میکند و علیرغم آمادگی برای گذار و تحول
تعاملی با سرسختی خویش باز توپ را در زمین جامعه
مدنی و سیاسی می اندازد .در این آزمون پس از موازنه
قوای سیاسی است که جامعه سیاسی و مدنی باز باید با
کسب توان بیشتر و یا از طرق مناسب دیگر( و ترجیحا
مسالمت آمیز) از این سد سدید و متصلب عبور کند و
راه خویش را به سوی اهداف ملی و مردمی و انسانی
خویش هموار سازد.
فعاالن سیاسی   و مدنی اما؛   نمی توانند قبل از
رسیدن به نقطه توازن قوای سیاسی پیشگویانه غیب
گویی کرده و آینده گشوده و باز به سوی راه کارها و
راهبردهای گوناگون را مثل اصالح طبان تک نسخه ای
کنند و در برابر نسخه خوداصالحی انتخاباتی ،نسخه
انقالب و براندازی را بپیچند  .بکار بردن کلمه گذار
برای این نسخه نیز تغییری در مضمون و ماهیت آن
نمی دهد  .مخصوصا اگر مردم کشورشان را ناتوان و
قدرتهای خارجی را قادر مطلق و دارای دغدغه برای
تغییر مسائل داخلی یک کشور آن هم دغدغه تحقق
دموکراسی و  گذار و دموکراتیزاسیون  بدانند.
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دوگانه«اصالحات ،انقالب»
مهدی فتاپور

“آیا رژیم اصالح پذیر است؟”
مدتهاست که بخشی از نیروهای سیاسی کشور
پاسخ به سؤال ” آیا رژیم اصالحپذیر است” را پایهای
برای اتخاذ استراتژی خود میدانند .ولی قبل از پاسخ
به این سؤال درست است خود این سؤال را بشکافیم.
مفهوم سؤال «آیا رژیم اصالحپذیر است» چیست؟
اصالحات اقداماتی است که برخی جنبههای حیات
اقتصادی  ،اجتماعی و سیاسی را تغییر میدهد ،بدون
آن که بنیاد جامعه را دگرگون کند .حکومتها جهت
افزایش کارایی خود و انطباق با شرایط جدید و یا به
دلیل عقبنشینی در برابر فشارهای داخلی و خارجی
چنین اقداماتی را انجام میدهند.
آیا در ایران چنین اقداماتی ناممکن است و یا آنکه
در چهل سال اخیر صورت نگرفته است  .آیا شرایط
ایران و سیاستها و رفتارهای رژیم همان سیاستهای
دهه شصت است .میتوان ده ها تدبیر یا عقبنشینی
مسئوالن رژیم را با هدف حفظ قدرت و کلیت سیستم
ذکر کرد .برای مثال آیا مباحثات درون رژیم در دوران
ریاست جمهوری رفسنجانی تحت عنوان تعهد یا
تخصص که با شکست کسانی که تخصص را تحقیر
میکردند و برچیده شدن کمیتههای گزینش که
برای پذیرش یک مهندس یا دانشجو غیرمعمولترین
سؤالهای مذهبی را میپرسیدند اصالح   کماهمیتی
بود و آیا چنین نیست که رژیم با ادامه سیاستهای
اوایل انقالب خیلی سریع امکان اداره جامعه را از دست
میداد و نمیتوانست دو نسل دوام بیاورد .آیا رژیمی را
میشناسیم که در طی حیات خود از هرگونه اقدامات
اصالحی خودداری کرده باشد  .آنچه پیچیده و مورد
مناقشه است نه اصالحات بلکه دامنه اصالحات و
مدتزمانی است که اصالحات نیازمند آن است.
عواملی که معموالً رژیمها را وامیدارد که به تغییر
سیاستها و قوانین مبادرت کنند یا بهعبارتدیگر
اصالحاتی را عملی سازند
 ۱رفرم هایی که با هدف پیشرفت کشور و یا
کارآمدی سیستم حاکم انجام میشود .در این حالت
رژیم توسط مردم و نیروهای اپوزیسیون تهدید
نمیشود .رفرمهای عباس میرزا و امیرکبیر در ایران

از این نمونه هست.
۲رفرمهایی که به دلیل
احساس خطر نیروهای حاکم
از گسترش نارضایتی و به
خطر افتادن سیستم حاکم و
جهت پیشگیری از این شرایط
انجام میشود  .فشار آمریکا
به ایران و برخی کشورهای
مشابه در اوایل دهه شصت
میالدی که در ایران به رفرم
اوایل دهه چهل انجامید از این
نوع است.
 ۳رفرم هایی که در اثر فشار
جریانهای متکی به مردم و یا
فشارهای بینالمللی صورت میگیرد  .بهعبارتدیگر
رژیم در اثر فشار داخلی یا بینالمللی عقبنشینی
میکند .عقبنشینی رژیم شاه  در سالهای  ۵۶و ۵۷
از این نوع بود.
برای کسانی که به حکومت اسالمی معتقد و از
وضعیت کنونی ناراضیاند این سؤال جدی است که
آیا امکان حل مشکالت کنونی جامعه در چارچوب
حفظ همین رژیم ممکن است یا جامعه ایران نیازمند
تغییراتی است بنیادین ؟
نیروهای مخالف رژیم اسالمی به این سؤال جواب
داده و انتخاب خود را کردهاند .هدف آنان گذار از این
رژیم و دستیابی به رژیمی دیگر و برای همفکران من
یک جمهوری سکوالر دمکرات است .چنین کسانی به
این سؤال پاسخ دادهاند .امکان اصالحاتی که بنیادهای
سیستم را دگرگون نکند و بتواند مشکالت کشور ما
را حل کند وجود ندارد .این پاسخ هدف را که گذار
از رژیم اسالمی است مشخص میکند ونه چگونگی
دستیابی به آن را  .هدف از طرح این سؤال توسط
نیروهایی که بر آن تأکید دارند ،تدوین استراتژی و
مرزبندی در این زمینه است و نه تعیین هدف   .به
همین دلیل این سؤال اساساً مبهم و پاسخ ساده آری
یا نه دادن به آن گمراهکننده است.
اصالحات و انقالب

موضوع مورد مناقشه و اختالف در چهل سال اخیر
در درون اپوزیسیون خطمشی سیاسی  و راه گذار بوده
و هست و در رابطه با بحث موجود ،جایگاه مبارزه برای
اصالحات و نوع تلقی و مواجهه با آن برای دستیابی به
این هدف است.
در سالهای قبل از انقالب ایران و در دوران جنگ
سرد تقریباً تمامی جابجاییهای سیاسی منجر به تغییر
ساختار از طریق کودتا یا انقالب صورت گرفته بود .
رفرم ها میتوانست مانع از انجام انقالب گردد اما هیچ
نمونه از تغییر ساختار سیاسی و متکی شدن به رأی
مردم یا روی کار آمدن نیروهای ملی و یا ناسیونالیست
از طریق رفرم وجود ندارد.
از سالهای دهه هشتاد و آغاز دوران گلوبالیزاسیون
و جهانی شدن و در هم شکستن بلوک شرق و پایان
جنگ سرد ده ها نمونه از تحوالت سیاسی و جایگزینی
رژیمهای دیکتاتوری به رژیمهای  دمکراتیک یا نیمه
دمکراتیک دیده میشود .هیچ نمونه از تحوالتی که از
طریق انقالبات کالسیک سیاسی ،سرنگونی رژیم حاکم
توسط نیروهایی خارج از حکومت صورت پذیرفته باشد
وجود ندارد  .رژیمهای صدام ،طالبان و قذافی توسط
نیروهای خارجی ساقط شدند و رژیمهای رومانی ،
مصر(دور اول)  و تونس هرچند پایین کشیده و جای
خود را به رژیمهای دیگری دادند ولی در هر سه مورد
ارتش نقش اصلی را در تحوالت داشت .تنها در کشور
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افغانستان نجیب اهلل توسط نیروهای مخالف ساقط اصالحات و تغییر در جامعه تقویت و عملکرد حکومت هم خارج کشور است .هرچند نیروهای اپوزیسیون در
شده و مجاهدین و در مرحله بعد طالبان حاکم شدند  .در جهت عکس بوده و شکاف دولت ملت مدام عمیقتر ایران پراکنده و غیر متشکلاند ولی در شرایط مساعد
در سوریه نیز میتوانست چنین پروسهای طی شود شده است.
میتوانند به هم نزدیک شده وبه عنوان یک عامل مؤثر
که با دخالت نیروهای خارجی روندها به گونه دیگری
ایران تنها کشوری نیست که برای دورهای کوتاه یا عمل کنند.
رقم خورد.
دراز مدت با خاموش شدن و یا تضعیف و یا شکست
اصالحاتی که در جهت باز شدن فضای سیاسی
اکثریت قریب بهاتفاق تحوالتی که در چهل سال روندهای اصالحی در حکومت مواجه است  .در رژیم اجتماعی و مشارکت نیروی وسیعتری در حکومت
اخیر به گذار به دمکراسی (یا شبه دمکراسی) منجر گذشته در شرایطی که با رشد جامعه خواست مشارکت باشد میتواند به امکان گسترش فعالیت تشکلهای
شده از راههایی متفاوت از انقالبات کالسیک بوده در روندهای سیاسی اجتماعی تقویت میشد ،رژیم در مدنی و حضور قانونی یا از طرف حکومت تحملپذیر
است  .در تمامی این تحوالت ترکیبی از اصالحات سالهای دهه پنجاه باألخص از سال  ۵۴در جهت جریانهای سیاسی اپوزیسیون گردیده و امکانات
و جهشهای انقالبی به تغییر ساختار سیاسی ،گذر بسته تر کردن فضای سیاسی مبادرت کرد .در شوروی گذار غیر خشونتآمیز را افزایش دهد  .اصالحاتی
از رژیمهای دیکتاتوری و دستیابی به رژیمهای بعد از شکست و برکناری خروشچف و در کشورهای که به گسترش نیروهای شرکتکننده در حاکمیت
دمکراتیک یا شبه دمکراتیک منجر شده است  .در شرق اروپا بعد از دخالت نظامی و برکناری دوبچک در منجر میشود امکان شکلگیری نیرویی در حاکمیت
برخی از این کشورها نظیر کره جنوبی ،برمه یا ترکیه چکسلواکی برای یک دوره حدود  ۱۵ساله روندهای که در شرایط بحرانی حاضر به همراهی یا مذاکره با
این تحول در طی یک پروسه چند دهساله و از طریق اصالحی متوقف شد .این بدان معنا نبود که در شرایط اپوزیسیون گردد را افزایش میدهد  .در مبارزه برای
اصالحات تدریجی که هر بار عمق بیشتری یافته و سیاسی و تعادل نیروی دیگری مجددا ً این خواستهها اصالحات و یا به بیان دیگر مطالباتی که کل حاکمیت
درنهایت به تغییر ساختار سیاسی انجامیده صورت سر برنیاورد .رژیم پیشین در سال  ۵۶در برابر فشار را زیر سؤال نمیبرد ،امکان حضور گسترده اقشار
مختلف اجتماعی با هزینههای غیرسنگین وجود دارد .
در بخشی از کشورها نظیر مجارستان تغییر تمام ًا از طریق تغییر تعادل نیرو
چنین تالشهایی گسترش فعالیتهای مدنی و تقویت
حضور گسترده مردم برای تغییرات بنیانی اجتماعی
در حکومت پیش رفت .در برخی چون آفریقای جنوبی و لهستان از طریق غلبه
سیاسی را تقویت میکند.
نیروهایی که حاضر به مذاکره با اپوزیسیون بودند و در توافقی مابین حکومت
مبارزه برای گذار دو پای موازی هم دارد .یک پای
آن شرکت و تقویت مبارزات مطالباتی و موضوعی و
و اپوزیسیون .در تمامی تحوالت ذکرشده بهجز چند موردی که در باال ذکر شد
تالش برای موفقیت آنها (انجام اصالحات) است و
پای دیگر آن ترسیم چشم انداز برای اینده کشور و
اصالحات یکی از عناصر مرکزی تحول است .شکلگیری نیرویی درون حکومت که
نشان دادن ضرورت تغییرات بنیادین و بسیج نیرو
در شرایط معینی با تحول همراه شده یا حداقل برای از دست ندادن همهچیز حاضر
جهت دستیابی به آن یعنی گذار از رژیم کنونی به یک
جمهوری واقعی است.
به مذاکره با اپوزیسیون باشد عنصر مرکزی دیگری در تحول بوده است.
هرچند اندیشمندان تالش کردهاند تا اشکال
مختلف گذار در  ۴۰سال اخیر را دستهبندی کرده و
پذیرفته و در اکثریت بیش از هشتاد درصدی کشورها آمریکا و در سال  ۵۷خیلی دیرهنگام در برابر جنش عوامل و نیروهای گذار را در هر دسته از تحوالت و در
تحول در طی یک پروسه سریع با مشارکت بخشی تودهای سیاست بازکردن فضا و متعاقب آن مذاکره با هر تحول مشخص تعیین نمایند ولی تجربه  نشان داده
یا جریان غالب نیروی حاکم صورت پذیرفته است  .بخشی از اپوزیسیون را در پیش گرفت و در شوروی با که چگونگی هیچیک از تحوالت نه توسط هیات حاکم
تحوالتی که نمیتوان آن را انقالب و یا اصالحات در مرگ برژنف و روی کار آمدن آندروپوف تغییر آغاز شد .و نه توسط نیروهای اپوزیسیون پیشبینینشده بودند .
چارچوبهای پیشین نامید  .تحوالتی که عناصری از
زمانی که حکومت ها پایه اجتماعی نیرومندی دارند تحوالت بهگونهای متفاوت ازآنچه تصور میشد به وقوع
انقالب و اصالحات را همزمان در درون خود دارد.
اگر شانس اصالحات و باز شدن فضا و مشارکت نیروهای پیوست چراکه اگر راه تحول و گذار از پیش مشخص
در بخشی از کشورها نظیر مجارستان تغییر تماماً وسیعتری در حیات سیاسی جامعه را از دست دهند و قطعی بود نیروهای حاکم این امکان را مییافتند که
از طریق تغییر تعادل نیرو در حکومت پیش رفت  .شانس پیشبرد تحوالت در اشکال آرام و مسالمت آمیز راهی برای گریز از آن بیابند.
در برخی چون آفریقای جنوبی و لهستان از طریق تضعیف میشود  .انباشته شدن خواستههای بیجواب
برخالف ادعای طرفداران رهبران پیروز شده
غلبه نیروهایی که حاضر به مذاکره با اپوزیسیون مردم در هر فرصتی میتواند به برآمدهای گاه خشن انقالبها و تحوالت بزرگ نه لنین نه کاسترو نه مائو
بودند و در توافقی مابین حکومت و اپوزیسیون  .در بیانجامد .بخشی از نیروهای حکومت بیم آن خواهند نه ماندال نه نهرو نه خمینی و نه گورباچف و یلتسین
تمامی تحوالت ذکرشده بهجز چند موردی که در داشت که با باز کردن فضا موقعیت خود را از دست هیچیک چند سال قبل از شروع پروسه گذار آنچه رخ
باال ذکر شد اصالحات یکی از عناصر مرکزی تحول دهند  .تصوری که با مقاومت بیشتر در برابر چنین داد را پیشبینی نمیکردند .هیچکس تصور نمیکرد که
است .شکلگیری نیرویی درون حکومت که در شرایط روندهایی امکان انفجارهای اجتماعی که خود آن روند تغییر در شوری از درون کا گ ب که محل تجمع
معینی با تحول همراه شده یا حداقل برای از دست نیروها بیشترین زیان را از آن میبرند افزایش میدهد  .معتقدترین و سرسخت ترین مدافعان نظم موجود
ندادن همهچیز حاضر به مذاکره با اپوزیسیون باشد چنین شرایطی شانس روندهایی را که در یک پروسه بودند و توسط رییس این سازمان آغاز شود .هیچکس
عنصر مرکزی دیگری در تحول بوده است.
طوالنی تدریجی گذار و تحول را عملی سازد بسیار تصور نمیکرد که رژیم پهلوی توسط اپوزیسیونی به
ایران
دشوار و یا حتی غیرممکن میسازد  .بعبارت دیگر رهبری یک روحانی تبعیدی در عراق در عرض یک
در کشور ما تالش برای اصالحات چند ده سال شانس موفقیت تحول از طریق اصالحات تدریجی در سال فرو بپاشد.
است ادامه دارد .ولی متأسفانه سرسختی نیروی غالب شرایط کشور ما بسیار ناچیز است.
متأسفانه نیروهای اپوزیسیون ایران در تمام این
در حکومت تالش  برای باز کردن فضای سیاسی و
تغییر بنیادین و مبارزه مطالباتی
چهل سال تالش نمودهاند تا راه تحول را پیشبینی
گسترش نیروهای شرکت کننده در قدرت را با سد
در کشورهایی مثل ایران  خواست قدرتمند تغییر کنند وبر این اساس به مرزبندی باکسانی که راههای
مواجه کرده است .حتی در سالهای اخیر در برخی در جامعه  به اشکال مختلف خود را بروز میدهد و دیگری را تعقیب میکنند برخیزند .پیشبینی که تا
زمینهها پسگرد داشتهایم  .دامنه نیروهایی که امکان بهعنوان نیرویی عمل می کند که سکون و بیعملی چند سال پیش در وجه عمده در دوگانه راه اصالحات
مشارکت در انتخابات را دارند از بیستوپنج سال پیش نیروی حاکم را زیر سؤال میبرد .فشار افکار عمومی تدریجی و یا راه انقالب سیاسی کالسیک (سرنگونی
بهطور مداوم محدودتر شده ،احکام دادگاهها برای و جنبشهای مدنی و اعتراضی اهرمی نیرومند حکومت توسط نیروهای خارج از حکومت و تشکیل
منتقدین و فعاالن جامعه مدنی در سالهای اخیر در شکلدهی نیروهایی در حکومت شده است که دولت موقت)  خالصه میشد .طرح سؤال به شکل “آیا
سنگینتر شده است .همزمان خواست تغییر در جامعه عقبنشینی در برابر این خواستهها را تنها راه جلوگیری رژیم ایران اصالحپذیر است یا خیر” نیز با ساده کردن
بهطور مستمر تقویت شده است و در چند سال اخیر از انفجارهای سیاسی اجتماعی میدانند.
صورتمسئله نوع دیگری از خالصه کردن شکل تحول
دامنه اعتراضات به اقشاری که همواره مدافع حکومت
ایران از شمار کشورهایی است که دارای اپوزیسیون دریکی از این دو مدل است که کمتر از ده درصد
بودند نیز گسترش یافت  .بهعبارتدیگر خواست نیرومندی هم در حاشیه حکومت و هم در داخل و تحوالت چهلساله اخیر را شامل میشود.
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اصالحات ساختاری و نظام اصالح ناپذیر
محسن کدیور

اگر جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر است ،پس
اصالحات ساختاری چه صیغه ای است؟! چرا نظام
جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر است؟ مراد از اصالحات
ساختاری چیست و مؤلفه های آن کدام است؟ وجه
تمایزش با اصالحات روبنایی و تحول خواهی چیست؟
اگر نظام اصالح ناپذیر است ،پس اصالحات ساختاری
با براندازی چه فرقی می کند؟ این مقاله در پی پاسخ
به پرسشهای دشوار فوق شامل دو بخش است :اصالح
ناپذیری نظام جمهوری اسالمی ،و اصالحات ساختاری
و وجه تمایزش با دیگر انواع تغییر .نویسنده پیشاپیش
از نقد کارشناسانه استقبال می کند.
 .۱اصالح ناپذیری نظام جمهوری اسالمی
این بخش شامل چهار مبحث به شرح زیر است:
نشانه های اصالح پذیری و اصالح ناپذیری ،نشانه
های اصالح ناپذیری در ساختار حقوقی جمهوری
اسالمی ،نشانه های اصالح ناپذیری در ساختار حقیقی
جمهوری اسالمی ،و اما و اگرهای اصالح ناپذیری.
 .۱.۱نشانه های اصالح پذیری و اصالح ناپذیری
اصالح مقابل افساد است  .فساد قدرت از جمله
معلول هفت عامل ذیل است :عدم حاکمیت قانون؛
مطلقه بودن و گردشی نبودن قدرت؛ پاسخگو نبودن
و نظارت ناپذیر بودن قدرت؛ امتیاز ،تبعیض و عدم
تساوی شهروندان؛ قوه قضائیه سیاسی و غیرمستقل؛
عدم آزادی مطبوعات؛ و عدم شفافیت اقتصادی.
نظامی اصالح پذیر است که در آن عمال و حقیقتا
قانون حکم باشد نه فرمان و حکم و فتوای کسی،
احدی مافوق قانون نباشد و همه اجزای حکومت بدون
استثنا ذیل قانون و مطیع آن باشند  .نظامی اصالح
پذیر است که عهده داری قدرت سیاسی از راس تا
ذیل موقت و محدود به چند سال مشخص باشد نه
اینکه مادام العمر باشد ،قدرت احدی مطلقه نباشد،
بجای تمرکز قوا ساختار سیاسی کشور بر اساس
تفکیک قوا تنظیم شده باشد و قدرت در جایی متمرکز
نشده باشد .نظامی اصالح پذیر است که قدرت سیاسی
به حداقل یک نهاد بشری قانونی پاسخگو باشد و هیچ
جزئی از اجزای قدرت سیاسی بی نظارت رها نشده
باشد .عدم پاسخگویی و نظارت ناپذیری معادل فساد

است.
نظامی اصالح پذیر است
که تمام شهروندان بدون در
نظر گرفتن جنسیت ،دین و
مذهب ،عقیده و مرام سیاسی
در برابر قانون و نیز در قانون
مساوی باشند و مشاغل اصلی
سیاسی به روی همگان
گشوده باشد و در انحصار
هیچ قشر و طبقه ای از
جمله فقها و روحانیون نباشد .
تبعیض خصوصا قانون مبتنی
بر تیعض مادر فساد است .
نظامی اصالح پذیر است که
قوه قضائیه حقیقتا و عمال مستقل از قدرت سیاسی
باشد ،احکام دادگاهها را قدرت سیاسی دیکته نکند،
و در دادگاهها و دادسراها آئین دادرسی رعایت شود و
متهمان در تمام مراحل از حق داشتن وکیل برخوردار
باشند .قوه قضائیه سیاسی فاسد است و جامعه را فاسد
می کند.
نظامی اصالح پذیر است که مطبوعات در نقد قدرت
سیاسی آزاد باشند و به دلیل انجام وظیفه مطبوعاتی
هیچ روزنامه نگاری اسیر زندان و هیچ نشریه ای به
توقیف محکوم نگردد .مرگ زودرس مطبوعات از نشانه
های بیماری بدخیم فساد است  .نظامی اصالح پذیر
است که همه گردشهای مالی و اقتصادی خصوصا
حکومت و بویژه راس آن کامال شفاف و تحت نظارت
و حسابرسی دقیق نمایندگان مردم در مجلس باشد و
هیچ کس به دلیل نزدیکی به قدرت سیاسی از امتیاز
و رانت برخورد نباشد.
واضح است که نظامهای سالم با پیش بینی
راهکارهای قانونی و اجرای آن راهکارها بطور خودکار
اصالح می شوند .سالمتی یک نظام سیاسی با «اصالح
مسالمت آمیز قانونی تدریجی مداوم» فراهم می
شود .به میزانی که برخی از راهکارهای اصالح قانونی
مسدود شده باشد آن نظام سیاسی بیمار است  .اگر
هزینه اصالح مسالمت آمیز قانونی در کشوری سنگین

یا کمرشکن و فوق سنگین باشد ،این نشانه بیماری
شدید و پیشرفته و بدخیم است .اگر زمامداران کلیه
راهکارهای اصالح قانونی را مسدود کرده باشند و تنها
راه اصالح کشور حذفشان باشد آن نظام اصالح ناپذیر
است .واضح است که مراد از راهکارهای قانونی وجود
اسمی یا نمایشی آنها نیست ،بلکه به رسمیت شناختن
راهکارهای قانونی و به کارگیری حقیقی آنهاست .به
عنوان مثال یکی از ارکان نظام سالم انتخابات آزاد
رقابتی است نه انتخابات حتی رقابتی بین نامزدهای
گزینش شده نظام استبدادی.
 .۱.۲نشانه های اصالح ناپذیری در ساختار
حقوقی جمهوری اسالمی
چرا ساختار حقیقی جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر
است؟ ساختار حقیقی جمهوری اسالمی یعنی آن
نظامی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب
 ۱۳۵۷و بازنگری  ۱۳۶۸ترسیم شده فارغ از اینکه
چگونه در عمل اجرا شده یا اصال اجرا نشده باشد .
سرخطهای ساختار حقوقی نظام جمهوری اسالمی
به قرار زیر است :جمهوری اسالمی نظامی مرکب از
یکه ساالری (والیت مطلقه فقیه) ،الیگارشی روحانیت
(شورای نگهبان ،مجلس خبرگان و قوه قضائیه)،
مولفه های ایدئولوژیک (دینی بلکه مذهبی بودن
نظام ،لزوم اقامه شریعت و در نظرگرفتن مصالح امت
بزرگ اسالمی ،برتری احکام شرعی بر کلیه عمومات و
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اطالقات قوانین و مصوبات) و البته دموکراسی (انتخاب
رئیس جمهور ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر
و روستا و نیز همه پرسی ،تفکیک نسبی قوا ،حقوق
ملت).
دامنه دموکراسی در این ساختار حقوقی بسیار
محدود است  .نهادهای انتخابی برای احراز شرائط
(مطابق تفسیر «شبه قانونی» شورای نگهبان) باید از
فیلتر نظارت استصوابی بگذرند  .ریاست جمهور بعد
از انتخاب توسط مردم نیاز به تنفیذ از سوی رهبر
دارد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در طول
زمان نمایندگی مجلس شورای اسالمی هم ادامه
دارد .سیاستهای کالن کشور توسط رهبر با مشورت
با نهاد انتصابی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین
می شود.
جمهوری اسالمی در ساختار حقیقی «نظام
اقتدارگرای انتخاباتی» و در حداقل سه دهه اخیر بین
«دموکراسی نمایشی» و «شبه دموکراسی» در رفت و
برگشت بوده و غالبا به دموکراسی نمایشی نزدیکتر
بوده است  .جمهوری اسالمی از  ۱۳۸۴به بعد حتی
«شبه دموکراسی» را هم تحمل نکرده است.
قانون اساسی مقامی مادام العمر با اختیارات مطلقه
و بدون کمترین مسئولیت در برابر نهادی بشری به
رسمیت شماخته است و نظارت مجلس خبرگان در
حد نظارت بر بقای شرایط (و نه نظارت بر عملکرد)
امری تشریفاتی است  .با به رسمیت شناختن مقام
مادام العمر دارای اختیارت مطلقه غیرپاسخگوی
والیت فقیه اصل تفکیک قوا ،انجام وظیفه قانونی کلیه
نهادهای انتخابی و حقوق ملت خدشه جدی برمی
دارد و هیچیک از ظرفیتهای دموکراتیک این قانون در
صورت بکارگیری اختیارات قانونی والیت فقیه امکان
به فعلیت درآمدن ندارد مگر با اذن عملی وی  .به
عبارت دیگر این ساختار حقیقی فاقد سازگاری درونی
و مبتال به تناقض و تعارض نهادینه است.
قانون اساسی بر اساس چهار تبعیض ساختاری
شکل گرفته است :تبعیض دینی (محرومیت ایرانیان
غیرمسلمان از بسیاری حقوق) ،تبعیض مذهبی
(محرومیت ایرانیان اهل سنت از حقوق مساوی با
شیعیان) ،تبعیض جنسی (محرومیت زنان از حقوق
مساوی با مردان به بهانه عدالت استحقاقی) ،تبعیض
فقهی (امتیاز انحصاری فقها در تصدی مناصب کلیدی
کشور از قبیل رهبری ،مصادر اصلی قوه قضائیه،
عضویت مجلس خبرگان ،و عضویت فقهای شورای
نگهبان) .جمهوری اسالمی بجای جدایی نهاد دین از
دولت بر امتزاج نهاد دین با دولت بلکه تفوق نهاد دین
(والیت فقیه ،شورای نگهبان و تفوق احکام شرعی بر
کلیه قوانین و مصوبات) بنا نهاده شده است  .واضح
است که در اجرای شریعت وظیفه اصلی این نظام
ایدئولوژیک رعایت مصلحت امت اسالمی (جهان
اسالم) اولویت نخست آن است  .در قانون اساسی
البته رگه هایی از حقوق ملت به رسمیت شناخته
شده است ،اما مفسر این اصول فقهای شورای نگهبان
منصوب رهبری هستند .لذا تفسیر رسمی این قانون
و سمت و سوی قوانین عادی هرگز خالف نظر رهبر
جمهوری اسالمی نخواهد بود .حقوق ملت بدون تقیید
اختیارات مقام رهبری غیرپاسخگو و بازوهای مختلف
و متعدد قانونی نظارت ناپذیر آن قابل استیفا نیست.
در ساختار حقوقی جمهوری اسالمی مقام رهبری
مقامی مادام العمر ،غیرپاسخگو و نظارت ناپذیر با
اختیارات مطلقه است  .تبعیضهای چهارگانه تساوی
حقوقی شهروندان را منتفی کرده است .مقام رهبری

به راحتی می تواند قوه قضائیه را سیاسی ،و بخش
دموکراتیک نظام را تبدیل به دموکراسی نمایشی
کند .به رسمیت شناختن اجرای شریعت و لزوم تفوق
دین بر سیاست این قانون اساسی را به مهمترین مانع
اصالح کشور تبدیل کرده است.
واضح است ارکان چهارگانه جمهوری اسالمی بخش
دموکراتیک این قانون را بی اثر و نمایشی  یا صوری
می کند .قانون اساسی امکان تغییر قانون اساسی را

هم تحمل نکرده است.
جمهوری اسالمی در ساختار حقیقی بسیار غلیظ
تر از ساختار حقوقی اقتدارگراست .نهادهایی از قبیل
ائمه جمعه ،نمایندگان ولی فقیه در هر اداره (از قوای
نظامی تا دانشگاه) ،و بنیادهای بزرگ مالی (از قبیل
آستان قدس رضوی ،بنیاد پانزده خرداد ،و بنیاد
مستضعفان) اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده تر از
ساختار حقوقی کرده است .تفسیر شبه قانونی نظارت

جمهوری اسالمی در ساختار حقیقی «نظام اقتدارگرای انتخاباتی» و در

حداقل سه دهه اخیر بین «دموکراسی نمایشی» و «شبه دموکراسی» در رفت و
برگشت بوده و غالبا به دموکراسی نمایشی نزدیکتر بوده است .جمهوری اسالمی از
 ۱۳۸۴به بعد حتی «شبه دموکراسی» را هم تحمل نکرده است.

بدون نظر مثبت رهبری منتفی دانسته است .بعالوه
اصولی از قبیل والیت مطلقه فقیه و اقامه شریعت و
تفوق دین بر سیاست را الی االبد غیرقابل تغییر اعالم
کرده است .به عبارت دیگر ساختار حقوق جمهوری
اسالمی قانونا امکان اصالح قانونی خود را مسدود کرده
است )۱( .با تامل در تحلیل فوق واضح و مبرهن می
شود که بر فرض اصالح پذیری نظام شعار خیرخواهانه
«اجرای بی تنازل قانون اساسی» هم راه به جایی نمی
برد ،و می باید به «اجرای اصول معطله قانون اساسی»
اصالح می شد)۲( .
 .۱.۳نشانه های اصالح ناپذیری در ساختار
حقیقی جمهوری اسالمی
ساختار حقیقی نظام جمهوری اسالمی فراتر از
ساختار حقوقی آن نحوه تحقق عملی این نظام در تاریخ
حدودا چهل ساله آن است  .در دهه نخست مؤسس
جمهوری اسالمی با برخورداری از نفوذ کاریزماتیک
منبع مشروعیت بخش نظام ،مقررات و تصمیمات آن
بوده است  .در آن دوره کشور با اقتدارگرایی کامل
و بسیج توده ای اداره شده است  .جمهوری اسالمی
در دوره بعد با زوال مشروعیت سنتی به مشروعیت
سنتی و اقتدارگرایی توأم با نوعی دموکراسی صوری
یا نمایشی ( )۳اداره شده است .در دموکراسی نمایشی
قدرت عمال و واقعا کماکان به دست الیگارشی سنتی
است که با حامی پروری به رتق و فتق امور مشغولند
و روند امور در قالب دموکراسی نمایش داده می شود،
صورتی بی سیرت .از حوالی سال  ۱۳۷۶و رشد جامعه
مدنی جمهوری اسالمی وارد شبه دموکراسی ()۴
شد  .برخی ظرفیت های بالقوه قانون اساسی بالفعل
شد .برای نخستین بار مشروعیت قانونی مورد عنایت
بیشتری قرار گرفت .الیگارشی جدیدی شکل گرفت و
نهادهای دموکراتیک از قبیل مطبوعات آزاد و احزاب
و انجمنهای مدنی فعالیت آغاز کردند)۵( .
اما بخش اقتدارگرای نظام سخت جانی کرد و دوباره
از سال  ۱۳۸۴کشور را به دوران اقتدارگرایی توأم با
دموکراسی نمایشی برگرداند .سال  ۱۳۸۸اوج جدال
اقتدارگرایان با مدافعان شبه دموکراسی و دموکراسی
بود .اما اگرچه با فشار مردم شدت اقندارگرایی از سال
 ۱۳۹۲کمی کاهش یافت اما با به هر حال امکان شبه
دموکراسی فراهم نشد .بنابراین جمهوری اسالمی در
ساختار حقیقی «نظام اقتدارگرای انتخاباتی» و در
حداقل سه دهه اخیر بین «دموکراسی نمایشی» و
«شبه دموکراسی» در رفت و برگشت بوده و غالبا به
دموکراسی نمایشی نزدیکتر بوده است  .جمهوری
اسالمی از  ۱۳۸۴به بعد حتی «شبه دموکراسی» را

استصوابی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای
اسالمی و مجلس خبرگان را به انتخاباتی نمایشی،
صوری و دو مرحله ای و غیرآزاد و البته رقابتی بین
نامزدهای بی خطر تبدیل کرده است  .نظام بعد از
تجربه دوران ریاست جمهوری خاتمی که نخستین
تجربه «انتخابات رقابتی» ریاست جمهوری بین
نامزدهای تایید شده در فیلتر نظارت استصوابی بود
روش مهندسی انتخابات را در سال  ۱۳۸۴به شکل
محدود و در سال  ۱۳۸۸به شکل گسترده تجربه
کرد که به جنبش سبز و حصر نامزدهای معترض
(میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و نیز زهرا رهنورد)
تا امروز منجر شده است )۶( .انتخابات سالهای ۱۳۹۲
و  ۱۳۹۶ریاست جمهوری بین نامزدهای مورد تایید
نظام بر اساس نظارت استصوابی صورت گرفت که با
رد صالحیت چهره دوم نظام اکبر هاشمی رفسنجانی،
جمهوری اسالمی مصلحت ندید وارد مهندسی
انتخابات شود .اما انتخابات دوره دهم مجلس شورای
اسالمی و دوره پنجم مجلس خبرگان نشان داد که با
قبول نظارت استصوابی قرار نیست چیزی عوض شود
و برای نخستین بار رویکرد اصالح ناپذیری جمهوری
اسالمی بین منتقدان آن به شکل گسترده ای مطرح
شد  .نظام با انتخابات غیرآزاد و البته رقابتی بین
نامزدهای مورد تایید خود اجازه هیچ اصالح اساسی
نمی دهد .از انتخابات در چارچوب دموکراسی نمایشی
انتظار تغییر واقعی خالف شرط عقل است.
جمهوری اسالمی عالوه بر انسداد اصالحات قانونی
در مجاری حقوقی و حقیقی به چند ابربحران مبتالست:
بحران ناکارآمدی نهادینه که معنایش ندانم کاری در
اداره کشور است .انگار هیچ کس سرجایش نیست و
مدیران جمهوری اسالمی که به جای شایستگی علمی
و برخورداری از تجارب عملی با موازین ایدئولوژیک و
میزان تقرب و اردات به راس هرم قدرت گزیده شده
اند در بسیاری عرصه ها مشکالت اساسی ایجاد کرده
است ،مشکالتی که گاه الینحل شده اند از قبیل سوء
مدیریت آشکار در مدیریت آبهای زیرزمینی و محیط
زیست.
آیا محتمل نیست جمهوری اسالمی نظارت
استصوابی را لغو کند؟ امکان عقلی آن منتفی نیست،
هرچند در امکان وقوعی آن در آینده حداقل نزدیک
می توان تردید کرد .لغو نظارت استصوابی معنایی جز
ورود قانونی منتقدان جمهوری اسالمی به مجلس
شورای اسالمی ،ریاست جمهوری و مجلس خبرگان
ندارد  .در این صورت قوه مجریه ،اکثریت قاطع قوه
مقننه و بخش قابل توجهی از مجلس خبرگان مقابل
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بخش اقتدارگرای جمهوری اسالمی خواهد بود .چرخ
مملکت نخواهد چرخید مگر اینکه بخش اقتدارگرا
کودتا کند و فاتحه دموکراسی را به بهانه حفظ نظام
که البته اوجب واجبات است! بخواند ،یا به تشریفاتی
شدن و نمادین گشتن آن تن دهد  .سناریوی اول
بسیار محتملتر ،و سناریوی دوم بسیار بعید است .من
در ناصیه این قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت
آمیز رها کنند و لغو نظارت استصوابی «الف» الفبایی
است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن – که
سپردن جمهوری اسالمی به موزه تاریخ است – را
باید پذیرفت.
بحران دوم بحران فساد نهادینه که زائیده عدم
شفافیت و ارادت ساالری و استبداد است و همچون

در عین حال فرق اساسی والیت مطلقه فقیه ،نظام
دینی ،لزوم اقامه شریعت ،تفوق دین بر سیاست،
برتری منافع امت اسالمی یا شیعی بر مصالح ملی،
و تبعیضهای چهارگانه با سلطنت در انگلستان عقبه
ایدئولوژیک آن با تفکر سنتی شیعه بلکه اسالم به
معنای اعم است  .سلطنت در سنت انگلیسی از
مسیحیت برنخاسته بود و بقا یا نمادین شدن آن نیز
ارتباطی ثانوی با مسیحیت داشت .در حالی که این
ارکان چهارگانه برخاسته از نوعی خوانش از دیدگاه
سنتی شیعی بلکه اغلب آنها برخاسته از نوعی خوانش
از اسالم سنتی (اعم از سنی و شیعه) است .نمادین و
تشریفاتی شدن این مولفه ها نیازمند تحولی عمیق
یعنی اصالحات ساختاری و اساسی یا انقالب در

آیا محتمل نیست جمهوری اسالمی نظارت استصوابی را لغو کند؟ امکان

عقلی آن منتفی نیست ،هرچند در امکان وقوعی آن در آینده حداقل نزدیک می

توان تردید کرد .لغو نظارت استصوابی معنایی جز ورود قانونی منتقدان جمهوری
اسالمی به مجلس شورای اسالمی ،ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ندارد .در این

صورت قوه مجریه ،اکثریت قاطع قوه مقننه و بخش قابل توجهی از مجلس خبرگان
مقابل بخش اقتدارگرای جمهوری اسالمی خواهد بود .چرخ مملکت نخواهد چرخید

مگر اینکه بخش اقتدارگرا کودتا کند و فاتحه دموکراسی را به بهانه حفظ نظام که

البته اوجب واجبات است! بخواند ،یا به تشریفاتی شدن و نمادین گشتن آن تن دهد.
سناریوی اول بسیار محتملتر ،و سناریوی دوم بسیار بعید است .من در ناصیه این

قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت آمیز رها کنند و لغو نظارت استصوابی «الف»

الفبایی است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن  -که سپردن جمهوری اسالمی به

موزه تاریخ است  -را باید پذیرفت.

خوره نظام را دارد می خورد .بحرانهای عدم اعتماد
متقابل مردم به نظام و نظام به مردم به عمیق ترین
شکافهای موجود تبدیل شده است.
جمهوری اسالمی اگر با همین ساختار حقوقی
و حقیقی پیش رود با فساد نهادینه و ناکارآمدی
پیشرفته و بحرانهای محیط زیست و اقتصادی و بی
اعتمادی مفرط در حال فروپاشی تدریجی رو به تزاید
است.
 .۱.۴اما و اگرهای اصالح ناپذیری
در این مبحث دو مسئله مهم به ترتیب مورد بحث
قرار می گیرد :امکان نمادین شده والیت مطلقه فقیه،
و امکان لغو نظارت استصوابی.
الف .آیا ممکن نیست والیت فقیه همانند سلطنت
در انگلستان تشریفاتی و نمادین شود؟ پس چرا
جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر دانسته می شود؟ البته
امکان عقلی آن منتفی نیست ،اما امکان وقوعی آن
بعید است .در صورت افزایش فشارهای اجتماعی و ذره
ای عقالنیت در مسئولین نظام ،نمادین و تشریفاتی
کردن والیت فقیه یک راه حل است ،اما در آن صورت
جمهوری اسالمی مؤلفه هویتی خود را از دست داده
است و دیگر جمهوری اسالمی نیست ،در حقیقت
یکی از ارکان اصالحات اساسی رخ داده است ،و چقدر
خوب! بحث ما در صورتی است که جمهوری اسالمی
ارکان هویتی خود را حفظ کند ،واال حذف کردن تک
تک این ارکان چهارگانه هویتی تحقق شرایط اصلی
اصالحات ساختاری است.

شریعت اسالمی است.
اینکه تفوق دین بر سیاست لغو ،و جدایی نهاد دین
از دولت سکه رایج فقهی شود ،اینکه اقامه شریعت
وظیفه دولتها نباشد و قانون عرفی بتواند غیرمقید به
حکم شرعی تصویب شود و قدرتهای دینی از حق
نظارت و وتوی قوانین محروم باشند ،اینکه تساوی
زن و مرد ،مسلمان و نامسلمان ،سنی و شیعه و فقیه
و غیرفقیه تبدیل به میزان رایج فقهی شود ،یقینا از
اصالحات سیاسی دشوارتر است و زمان بسیار بسیار
بسیار بیشتری می برد .از میان آنها شاید حذف والیت
فقیه ساده ترینشان باشد! چرا که نظریه اقلیت در فقه
شیعه است و حداقل از زمان محقق نراقی که والیت
کمی
سیاسی فقیه به نحوی مطرح شده وزنه کیفی و ّ
در فقیهان شیعه بر علیه والیت مطلقه سیاسی فقیه
است و دیدگاه آقای خمینی هرگز نماینده دیدگاه
غالب فقه شیعه نیست)۷( .
والیت فقیه به عنوان نظریه برجسته آقای خمینی
برای پیروان وفادار او مولفه حیثیتی است و خداحافظی
با آن یعنی خداحافظی با رکن رکین فلسفه سیاسی
آقای خمینی  .به همین دلیل تا تفکر سیاسی آقای
خمینی زنده است ،والیت مطلقه فقیه نمادین نمی
شود .اگر زمانی پیروان ایشان به چنین نتیجه مبارکی
رسیدند باید به تحقق اصالحات ساختاری در هسته
سخت جمهوری اسالمی خوشآمد گفت .به هر حال
تا اطالع ثانوی هیچ نشانه ای بر امکان وقوعی نمادین
و تشریفاتی شدن والیت مطلقه فقیه در دست نیست.

43

ب  .آیا محتمل نیست جمهوری اسالمی نظارت
استصوابی را لغو کند؟ در این صورت چرا همچنان
موجه است از اصالح ناپذیری نظام دم زده شود؟ در
پاسخ می توان گفت امکان عقلی آن منتفی نیست،
هرچند در امکان وقوعی آن در آینده حداقل نزدیک
می توان تردید کرد .لغو نظارت استصوابی معنایی جز
ورود قانونی منتقدان جمهوری اسالمی به مجلس
شورای اسالمی ،ریاست جمهوری و مجلس خبرگان
ندارد  .در این صورت قوه مجریه ،اکثریت قاطع قوه
مقننه و بخش قابل توجهی از مجلس خبرگان مقابل
بخش اقتدارگرای جمهوری اسالمی خواهد بود .چرخ
مملکت نخواهد چرخید مگر اینکه بخش اقتدارگرا
کودتا کند و فاتحه دموکراسی را به بهانه حفظ نظام
که البته اوجب واجبات است! بخواند ،یا به تشریفاتی
شدن و نمادین گشتن آن تن دهد.
سناریوی اول بسیار محتملتر ،و سناریوی دوم
بسیار بعید است ،چرا که میزان ادبار عمومی از
اقتدارگرایان جمهوری اسالمی بسیار شدید است و
زعمای جمهوری اسالمی از این ادبار عمومی کامال
مطلعند  .شیفتگی آنها (اعم از روحانی و کشوری و
لشکری) به قدرت (البته برای حفظ اسالم!) به حدی
است است که فداکردن مصالح ملی و دموکراسی (که
کاالی متعفن غربی است!) از بدیهیات است .من در
ناصیه این قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت
آمیز رها کنند و لغو نظارت استصوابی «الف» الفبایی
است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن – که
سپردن جمهوری اسالمی به موزه تاریخ است – را
باید پذیرفت.
به عبارت دیگر بدیل محتمل جمهوری اسالمی
«جمهوری سکوالر دموکراتیک» است ،نه جمهوری
اسالمی رقیق و نمادین  .تکرار تجربه ترکیه بعد
از سقوط خالفت عثمانی دور از ذهن نیست  .در
جمهوری سکوالر دمکراتیک جدایی نهاد دین از دولت
رکن سیاست ورزی است و اقامه شریعت مطلقا مبنای
تقنین نیست .تساوی شهروندان به رسمیت شناخته
می شود و از والیت مطلقه فقیه حتی در صورت
نمادین و تشریفاتی در آن عین و اثری نیست.
گذار از جمهوری اسالمی به جمهوری دموکراتیک
سکوالر به دلیل سخت جانی جمهوری اسالمی در
برابر اصالحات حتی روبنایی دفعی و ناگهانی خواهد
بود نه تدریجی .اگر جمهوری اسالمی به هر اصالحی
ولو روبنایی به صورت تدریجی تن دهد به دلیل
پتانسیل باالی اجتماعی مخالفان اندیشه جمهوری
اسالمی این اصالحات روبنایی به سرعت به اصالحات
اساسی و ساختاری منجر خواهد شد .به هر حال من
به پذیرفته شدن هر اصالحی ولو روبنایی هر چقدر
جزئی و کوچک در جمهوری اسالمی خوشآمد می
گویم ،هرچند به تحقق و خصوصا تداوم آن اصال خوش
بین نیستم .
 .۲اصالحات ساختاری و وجه تمایزش با دیگر
انواع تغییر
گذار از ج.ا به جمهوری دموکراتیک سکوالر به
دلیل سخت جانی ج.ا در برابر اصالحات حتی روبنایی
دفعی و ناگهانی خواهد بود نه تدریجی  .اگر ج.ا به
هر اصالحی ولو روبنایی به صورت تدریجی تن دهد
به دلیل پتانسیل باالی اجتماعی مخالفان اندیشه ج.ا
این اصالحات روبنایی به سرعت به اصالحات اساسی و
ساختاری منجر خواهد شد .به هر حال من به پذیرفته
شدن هر اصالحی ولو روبنایی هر چقدر جزئی و
کوچک در ج.ا خوشآمد می گویم ،هرچند به تحقق و
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خصوصا تداوم آن اصال خوش بین نیستم.
گذاشته حق دفاع شخصی در برابر خشونت حکومتی
این بخش شامل پنج مبحث به شرح زیر است :را نادیده گرفته اند .آنان عمال برای جمهوری اسالمی
موازین روشن بجای مفاهیم مبهم کشدار ،ناکارآمدی نوعی قداست قائل شده اصالحات روبناییشان با حفظ
اصالحات روبنایی ،مشکالت اساسی انقالب و شورش نظام جمهوری اسالمی و در چارچوب آن است.
و تغییرات خشن ،مضرات بنیادین مداخله خارجی و
جنبش سبز اگرچه طیف متنوعی از انواع منتقدان
براندازی متکی به سرمایه و نیروی اجنبی ،و اصالحات وضع موجود و مخالفان نظام را در بر می گرفت اما
ساختاری.
حداقل موسوی و کروبی این امتیاز را بر اصالح طلبان
 .۲.۱موازین روشن بجای مفاهیم مبهم کشدار حکومتی داشتند که از مبارزات مدنی دفاع می کردند،
اصول گرایی ،اعتدال گرایی ،اصالح طلبی ،تحول اما آنها نیز با رؤیای عصر طالیی امام خمینی و اجرای
خواهی و براندازی مفاهیم مبهم و کشداری هستند  .بی تنازل قانون اساسی نهایتا در چارچوب جمهوری
موارد فراوان هم پوشانی دارند .موازین روشن اقتصادی ،اسالمی مبارزه می کردند و می کنند .تحول خواهی
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ارائه نکرده اند .اگر برخی همانگونه که گذشت به غایت مبهم است  .درباره
ْ
روش درون زا و حتی
از آنها در دوره ای حداقل برای برخی هموطنان مفید اصالحات ساختاری که در
بودند بسیاری از آنها در شرایط جدید کارایی خود را االمکان مسالمت آمیز و در هدف انقالبی و براندازانه
از دست داده اند ،و نیاز به تقسیمات جدید و برجسته است در دنبال به تفصیل سخن خواهم گفت.
کردن موازین تازه احساس می شود.
 .۲.۲ناکارآمدی اصالحات روبنایی
گاهی در استعمال برخی از این واژه ها تصلب،
در دوران جمهوری اسالمی نخستین اصالحات
تعصب و قداستپنداری دیده می شود .مثال براندازی طلبان مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت (بهمن
به خودی خود قبیح نیست مگر اینکه رژیمی که قرار  -۱۳۵۷آبان  ،)۱۳۵۸ابوالحسن بنی صدر نخستین
است برانداخته شود واجد قداست یا حقانیت نسبی رئیس جمهور (بهمن  -۱۳۵۸خرداد  )۱۳۶۰و محمد
فرض شود .فراموش نکنیم انقالبیون سال  ۱۳۵۷در خاتمی (خرداد  – ۱۳۷۶خرداد  )۱۳۸۴بوده اند .من
ایران به کمتر از براندازی رژیم پهلوی رضایت نمی
تحول خواهی واژه ای بسیار کلی ،مبهم و کشدار است و هر کسی که موافق
دادند چرا که محمدرضا شاه تمام مجاری اصالحات
قانونی را مسدود کرده بود  .بنابراین اکثر قریب به وضع موجود و خواهان تغییر آن به هر روشی ولو شورش و با اتکا به سرمایه و
اتفاق فعاالن سیاسی معاصر با گرایشهای مختلف در
کمک اجنبی باشد را در برمی گیرد .تحول خواهی وقتی اختراع شد که کسانی می
کارنامه خود سابقه براندازی دارند!
جمهوری اسالمی تا چند صباحی به دلیل سابقه
خواستند صف خود را از اصالح طلبان روبنایی متمایز کنند .اینکه این افرد غیر از
ضداستبدادی ،ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی آن
برای عده ای در هاله قداست نسبی بود و براندازی این وجه سلبی چه وجوه ایجابی دارند طیفی وسیع را دربرمی گیرد .در خوش بینانه
آن گناه نابخشونی به حساب می آمد .اما به میزانی
که تجاوز نهادینه نظام انقالبی به حقوق شهروندان ،ترین وجه تحول خواهی را می توان در ذیل اصالحات ساختاری طبقه بندی کرد و
نقض آزادی ،فساد ساختاری ،ناکارآمدی نهادینه ،گروه مستقلی به حساب نیاورد.
ماجراجویی در منطقه به قیمت زیرپاگذاشتن مصالح
ملی در آن از حد گذشت و ضرر آن از منفعتش
افزون گشت اکنون به راحتی می توان و باید از امکان در مجموع هر سه را در دوران خود موفق نسبی چپ زدن و به راست راندن ،شرایط تازه ای ایجاد
براندازی جمهوری اسالمی بحث کرد .آنچه مهم است ارزیابی می کنم .اگرچه هیچکدام موفق نشدند تغییر شده است .این تجربه به شکل خالصه این است که
روش گذار از جمهوری اسالمی و مختصات نظام اساسی در اقتدارگرایی جمهوری اسالمی ایجاد کنند ،با انتخابات غیرآزاد ولو رقابتی در رژیم اقتدارگرا و
جانشین آن است.
نمایشی جمهوری اسالمی نمی توان
اما هر سه نام نیکی از خود به یاد گذاردند و در حد دموکراسی
ِ
اصول گرایی واژه مناسب و اخالقی برای معرفی مقدور اصالحاتی انجام دادند.
چیزی را عوض کرد ،نهایتا مردم را بین انتخاب بد و
اقتدارگرایی نیست  .مدار اعتدال کجاست؟ هر کسی
مهدی بازرگان در اوج دوران انقالبی گری از بدتر مخیر کرده است .ایده اصالح ناپذیری جمهوری
خود را معتدل و دیگران را بر مدار افراط و تفریط اصالحات تدریجی گام بهگام دفاع کرد ،هرگز از والیت اسالمی مولود چنین شرایطی است.
می داند .اعتدال گرایی معنای محصلی ندارد .تحول فقیه دفاع نکرد ،از منتقدان جدی دادگاههای انقالب و
در شرایط جدید اصالح طلبی درون چارچوب نظام
خواهی واژه ای بسیار کلی ،مبهم و کشدار است و هر تصرف سفارت آمریکا بود .او به موازین خود وفادار ماند جمهوری اسالمی و با پرهیز از مقاومت مدنی در عمل
کسی که موافق وضع موجود و خواهان تغییر آن به هر و زمانی که احساس کرد موازینش در نظام انقالبی به چیزی جز تحکیم رژیم اقتدارطلب و استمرار طلبی
روشی ولو شورش و با اتکا به سرمایه و کمک اجنبی رسمیت شنیده نمی شود استعفا کرد  .بازرگان نیک دموکراسی نمایشی محسوب نمی شود  .این انتقاد
باشد را در برمی گیرد .تحول خواهی وقتی اختراع شد نام ترین سیاستمدار ایران بعد از محمد مصدق است .متوجه اصالح طلبان (اعم از احزاب پیرو خاتمی،
که کسانی می خواستند صف خود را از اصالح طلبان
ابوالحسن بنی صدر در مجلس خبرگان قانون کارگزار سازندگی ،نهضت آزادی ،ملی مذهبی ها ،و
روبنایی متمایز کنند .اینکه این افرد غیر از این وجه اساسی از منتقدان والیت فقیه بود .در اوج انقالبیگری چپهای همراه آنها) می شود  .باید به دنبال ارزیابی
سلبی چه وجوه ایجابی دارند طیفی وسیع را دربرمی آراء مردم را در نخستین انتخابات بعد از همه پرسی از کارنامه اصالح طلبان بعد از  ۱۳۸۴و رسیدن به
گیرد .در خوش بینانه ترین وجه تحول خواهی را می قانون اساسی به خود جلب کرد  .در رقابت ناسالم اجماع برای گذار از راههای عقیم و رسیدن به راههای
توان در ذیل اصالحات ساختاری طبقه بندی کرد و حزب جمهوری اسالمی اقتدارطلب و رئیس جمهور منتج بود.
گروه مستقلی به حساب نیاورد.
لیبرال بنی صدر حذف شد  .محاسبات بنی صدر در
 .۲.۳مشکالت اساسی انقالب ،شورش و
اصالح طلبی اگرچه در مرزبندی با اقتدارگرایی آغاز از توان جریان اقتدارگرا نادرست و ائتالف موقتش با تغییرات خشن
شد ،اما بعد از امتحان عملی و تجربه هشت ساله دولت رجوی از هر حیث قابل انتقاد است .اما در مجموع بنی
اگر اصالحات روبنایی به بن بست خورده چرا نباید
خاتمی کاستی های آن آشکار شد .اصالح طلبان دیروز صدر هنوز یکی از شاخص ترین مدافعان اصالحات از انقالب ،قیام ،شورش و تغییرات ولو خشن حمایت
به اصالح طلبان حکومتی یا روبنایی ،جنبش سبزیها ،ساختاری به شمار می رود.
کرد؟ در این مبحث طی چند نکته به بحث و بررسی
تحول طلبان و طرفداران اصالحات ساختاری تقسیم
محمد خاتمی در خرداد  ۱۳۷۶با شعارهایی مترقی روشهای مذکور اشاره می کنم .به نظر می رسد اگرچه
شده اند  .گروه اول با تقدیس روش مسالمت آمیز ،توانست پیروزی بی سابقه ای بدست آورد و وصله اکثر جامعه از جمهوری اسالمی ناراضی هستند اما به
هرگونه مبارزه مدنی ولو اعتصابات خیابانی به بهانه ناهمرنگ جمهوری اسالمی شود  .دوران ریاست دنبال انقالبی دیگر هم نیستند .به بیان دیگر اکثریت
واهی امکان سرکوب خشن حکومت را مسکوت جمهوری او جمهوری اسالمی از اقتدارگرایی توام جامعه با تجربه انقالب  ۵۷از روش انقالبی برای تغییر

با دمکراسی نمایشی به اقتدارگرایی توام با شبه
دموکراسی ارتقا یافت  .نهاد مترقی شوراهای شهر و
روستا آغاز به کار کرد  .برخی اصول معطله حقوق
مردم در قانون اساسی برای نخستین بار عملی شد .
آزادی نشر در آن دوران هنوز آزادترین دوره پس از
انقالب است .مجلس ششم نیز در همان دوره به دست
اکثریت اصالح طلب افتاد.
اما اقتدارگرایی بشدت شروع به فعالیت کرد .
مطبوعات به شکل فله ای به دستور مستقیم رهبر یک
شبه توقیف شد .مجلس و خصوصا دولت اصالح طلب
برنامه مدونی برای مقابله با اقتدارگرایی نداشتند ،و
حتی دولت و مشخصا شخص رئیس جمهور بر حداقل
مطالبات اصالح طلبانه خود (الیحه های دو قلو در
اواخر دوره دوم ریاست جمهوری) استقامت نکرد .
خاتمی را می توان اصالح طلبی بااخالق اما بی برنامه
و فاقد شجاعت الزم در پیگیری برنامه هایش دانست.
اصالح طلبی بعد از سال  ۱۳۸۴کارنامه قابل دفاعی
ندارد .اگر روشی در دوره ای درست بوده دلیل نمی
شود در دوره دیگر که شرایط عوض شده است درست
باشد .بعد از آزمون فیصله بخش سال  ۱۳۸۸و سپس
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و راهنمای
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حمایت نمی کند  .هیچ نیروی متشکل دارای پایگاه تحول خواهی را می توان در ذیل اصالحات ساختاری سیاسی در ایران باید گفت ،سیاست خارجی ایاالت
اجتماعی هم به دنبال انقالب نیست  .انقالب هزینه طبقه بندی کرد و گروه مستقلی به حساب نیاورد.
متحده آمریکا از اواخر قرن نوزدهم میالدی در آسیا،
فراوان دارد .روی کار آمدن رژیم جدید و آغاز کردن
البته انواع محدودی از خشونتها قابل دفاع است :آفریقا ،آمریکای مرکزی و جنوبی و خصوصا خاورمیانه
همه چیز از آغاز و زمان بر بودن تجربه آموختن خشونت قانونی در مقام مجازات از سوی قوه قضائیه سیاستی سلطه گرانه و نواستعمارگرانه بوده است .
انقالبیون از عواملی است که باعث شده این روش از مستقل ،خشونت در مقام دفاع شخصی در حد دفع استیون کینزر در کتاب «براندازی :یک قرن تغییر
چشم اکثر مردم ایران حتی فعاالن سیاسی بیفتد.
تجاوز  .هر دو مورد مورد اتفاق حقوق دانان است  .رژیم توسط آمریکا» از چهارده تغییر رژیم ( )۸خبر
می دهد :هاوائی ،کوبا ،پورتوریکو ،فیلیپین ،نیکاراگوئه،
جامعه علیرغم نارضایتی های انباشته آمادگی قیام ندارد .حرکتهای اعتراضی
هندوراس ،ایران ،گوتماال ،ویتنام جنوبی ،شیلی،
گرانادا ،پاناما ،افغانستان و عراق)۹( .
دی  ۱۳۹۶نوعا از سوی مال باختگان و طبقات فرودستی بود که چیزی برای باختن
کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲علیه دولت ملی دکتر
ندارند و صدایشان شنیده نشده است .این شورشهای کور ممکن است باز هم اتفاق
محمد مصدق و بازگرداندن خودکامه ایران محمد رضا
شاه پهلوی به قدرت از سیاه ترین برگه های پرونده
بیفتد اما اگر به بستر رهبری احزاب و اتحادیه های صنفی و انجمنهای شناسنامه
سیاست خارجی آمریکا در یک قرن اخیر است  .در
حقیقت عامل سقوط دموکراسی سکوالر در ایران
دار نیفتد ،به سادگی از سوی فرصت طلبان داخلی و خارجی قابل سوء استفاده
آمریکا و انگلیس بوده و یکی از عوامل وقوع انقالب
است .هیچ مشخص نیست که نتیجه شورشهای کور هرج و مرج و سلب امنیت
 ۱۳۵۷قطع کردن دست آلوده آمریکا در ایران بوده
است .به شهادت اسناد سازمان ملل متحد هم پیمانان
اجتماعی است یا تغییر منفی و بر سرکار آمدن رژیمی مرتجعتر یا رژیمی مترقی تر.
آمریکا در جهان در زمره بدنامترین و مرتجعترین
شورشهای کور اجتماعی روش مطلوبی برای اصالحات ساختاری نیست .اما شورش
رژیمهای جهان از حیث رعایت دموکراسی و حقوق
بشر هستند.
از سر استیصال فرودستان را مطلقا نمی توان محکوم کرد .اصالحات ساختاری در
بعد از کودتای  ۲۸مرداد رویه آمریکا تغییری
کار انداختن سیل به مسیل است.
نکرده است .دولت بین دموکراتها و جمهوریخواهان
دست به دست شده است ،اما رویه سلطه جویانه
آمریکا خارج از مرزهایش همان بوده که هست .منکر
جامعه علیرغم نارضایتی های انباشته آمادگی قیام اگر مورد دوم بسط داده شود در مقاومت مدنی اگر اشتباهات فاحش زمامداران بی تجربه و کم دانش
ندارد  .حرکتهای اعتراضی دی  ۱۳۹۶نوعا از سوی معترضان مورد تعرض نیروهای امنیتی قرار گرفتند جمهوری اسالمی در حوزه سیاست خارجی خصوصا
مال باختگان و طبقات فرودستی بود که چیزی برای و از خود در حد معقول دفاع کردند قابل شماتت در ارتباط با آمریکا نیستم ،و اگرچه در داشتن روابط
باختن ندارند و صدایشان شنیده نشده است  .این نیستند .مقاومت مدنی را به بهانه اینکه توسط قوای دیپلماتیک و مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا
شورشهای کور ممکن است باز هم اتفاق بیفتد اما امنیتی نظام اقتدارگرا سرکوب می شوند و به خشونت هیچ اشکالی نمی بینم ،اما مطلقا و در هر شرایطی
اگر به بستر رهبری احزاب و اتحادیه های صنفی و می گراید نمی توان محکوم کرد  .من نفی مطلق تکرار کودتای سال  ۳۲را در ایران مردود می دانم،
انجمنهای شناسنامه دار نیفتد ،به سادگی از سوی خشونت (نفی خشونت ولو در مقام دفاع) را موجه با تحریمهای کمرشکن که دود آن نخست به چشم
فرصت طلبان داخلی و خارجی قابل سوء استفاده نمی دانم  .آری خشونت در مقام آغاز و تدام چرخه مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد  می رود شدیدا
است .در صورت موفقیت شورشهای اجتماعی کور به خشونت و حتی در خشونت قانونی و دفاع شخصی مخالفم و آن را مجازات یک ملت می دانم نه منحصرا
دلیل نامشخص بودن مطالبات نتیجه آن قابل پیش خشونت را از حد گذرندان مردود است.
مجازات یک دولت ،استفاده از سرمایه آمریکایی برای
بینی نیست .هیچ مشخص نیست که نتیجه شورشهای
نتیجه این مبحث استخراج یک قاعده است :روش اصالحات در ایران را مغایر منافع ملی و باعث وابستگی
کور هرج و مرج و سلب امنیت اجتماعی است یا تغییر تغییر باید حتی االمکان مسالمت آمیز باشد  .اتخاذ به آمریکا می دانم.
منفی و بر سرکار آمدن رژیمی مرتجعتر یا رژیمی روشهای خشونت بار در تغییر سیاسی اجتماعی مردود
این سه نکته منحصر به آمریکا نیست .حمله نظامی
مترقی تر .شورشهای کور اجتماعی روش مطلوبی برای است .مراد از افزودن قید حتی االمکان جواز خشونت هیچ کشور دیگری به ایران قابل تحمل نیست .تحریم
اصالحات ساختاری نیست .اما شورش از سر استیصال محدود در دفاع شخصی در برابر اعمال خشونت از سوی دیگر کشورهای غربی نیز به ضرر منافع ملی و
فرودستان را مطلقا نمی توان محکوم کرد .اصالحات نیروهای سرکوب در زمان مقاومت مدنی یا تظاهرات و مایه افزایش رنج شهروندان بی گناه ایران است .دادن
ساختاری در کار انداختن سیل به مسیل است.
اعتصابهای مسالمت آمیز خیابانی است.
امتیاز به روسیه و چین و کم رنگ شدن بخش نه
اما چرا نباید از تغییرات خشن حمایت کرد؟ دست
 .۲.۴مضرات بنیادین مداخله خارجی و
اصالحات ساختاری امری درون
یازیدن به خشونت اقدامی غیراخالقی است .خصوصا براندازی متکی به سرمایه و نیروی اجنبی
آغاز چرخه خشونت مطلقا غیرقابل دفاع است  .در
چرا نباید از امکانات خارجی برای تغییر وضع
تغییرات خشن افراد بیگناه آسیب می بینند یا کشته موجود بهره برد؟ از قبیل حمله نظامی ،تحریم زا است .هرگونه اصالحی متکی به
می شوند .افرادی به خود اجازه می دهند مخالفانشان اقتصادی ،و استفاده از سرمایه خارجی برای استقرار نیروی نظامی ،تحریم خارجی و سرمایه
را مجازات و حتی اعدام کنند بدون اینکه حق دفاع دموکراسی.
قبل از ورود در بحث اصلی تصریح  به دو مقدمه بیگانه مردود و نقص غرض است چرا که
داشته باشند و دادگاه صالحه ای حکم صادر کرده
باشد .اموال مخالفان و نیز اموال عمومی تخریب می الزم است .مقدمه اول :مذاکره و گفتگو با دول خارجی این شیوه از اصالحات آزادی را همراه
شود ،امنیت و نظم جامعه به هم می خورد ،اینکه چه از سوی نمایندگان سیاسی دولت ایران را بدون هیچ
می شود و چه کسانی بر سر کار می آیند نه قابل پیش شرطی مجاز و حتی مفید می دانم ،بهخصوص با استقالل دنبال می کند نه آزادی به
کنترل است نه قابل پیش بینی.
با دولت آمریکا.
قیمت حراج استقالل.
تحول خواهی واژه ای بسیار کلی ،مبهم و کشدار
مقدمه دوم؛ گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد .
است و هر کسی که موافق وضع موجود و خواهان هر دولت خارجی تا منافع ملی اش اقتضا نکند به
تغییر آن به هر روشی ولو شورش و با اتکا به سرمایه یاری ملت ایران نمی آید .در حقیقت حمله نظامی ،شرقی شعار نه شرقی نه غربی خالف منافع ملی ایران
و کمک اجنبی باشد را در برمی گیرد .تحول خواهی تحریم اقتصادی و تخصیص سرمایه برای آزادی ایران است.
وقتی اختراع شد که کسانی می خواستند صف خود را در درجه اول در خدمت استیفای منفعت آن دولت
گرفتن سرمایه از اروپا ،روسیه ،چین ،عربستان
از اصالح طلبان روبنایی متمایز کنند .اینکه این افرد خارجی و در درجه دوم برای کمک احتمالی به مردم سعودی یا اسرائیل به بهانه کمک به دموکراسی
غیر از این وجه سلبی چه وجوه ایجابی دارند طیفی ایران است.
در ایران خالف منافع ملی ایران و در دراز مدت به
وسیع را دربرمی گیرد  .در خوش بینانه ترین وجه
در مورد یاری خواستن از آمریکا برای تغییر ضرر عزت و اعتالی ایران است .رژیم فعلی عربستان
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نمایشی ج.ا نمی توان چیزی را عوض انقالبی و در ْ
سعودی قطعا خیرخواه ملت ایران نیست  .رژیم و دموکراسی
روش مسالمت آمیز است .رسیدن به این
ِ
اسرائیل که خود از بزرگترین دشمنان صلح و آرامش کرد ،نهایتا مردم را بین انتخاب بد و بدتر مخیر کرده نظام مطلوب به ترتیب از طریق همه پرسی «نه» به
در خاورمیانه ،و از سابقه دارترین و قلدرترین ناقضان است .ایده اصالح ناپذیری ج.ا مولود چنین شرایطی جمهوری اسالمی ،انتخابات مجلس مؤسسان (و نه
موازین حقوق بشر و قطعنامه های سازمان ملل است.
مجلس خبرگان) ،تدوین قانون اساسی نظام جدید
حداقل از  ۱۹۶۷است از زمره کشورهایی است که
اصالحات ساختاری جمهوری اسالمی مبتنی بر توسط مجلس مؤسسان ،و همه پرسی تصویب قانون
همراه رشد (راه درست) برخالف سیاستهایی است که اصول ،موازین و پیش فرضهای زیر است :جمهوری اساسی حاصل می شود.
در قبال ایران اتخاذ می کند.
اسالمی نظام اقتدارگرای انتخاباتی («دموکراسی
برای شفافیت بیشتر؛ این تغییر اصالح است نه
از زاویه دیگر اگر کسی به فکر دموکراسی ،حقوق نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») انقالب ،این اصالح ساختاری است نه روبنایی ،اصالح
بشر و آزادی ایران است قبل از هرچیز باید به فکر نظامی اصالح ناپذیر است .مجاری هرگونه اصالح حتی ساختاری اصالح مولفه های ماهوی نظام است نه
تقویت جامعه مدنی و تحکیم زیرساختهای اقتصادی ،اصالحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در اصالح درون نظام و زیر چتر نظام ،معنای اصالح
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آنها باشد  .دموکراسی ،آن انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر .معنای این ساختاری در هدف براندازی است ،اما نه براندازی با
حقوق بشر و آزادی کاالیی نیست که در کوله بار مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت انقالب و شورش و حمله نظامی و دخالت خارجی .
سربازان اجنبی به ایران حمل شود ،یا با از طریق ارضی و استقالل آن راهی جز براندازی جمهوری اصالحات ساختاری درون زاست ،برون زا نیست ،یعنی
تحریم کمرشکن کشور ایران بدست آید یا با سرمایه اسالمی متصور نیست ،به شرحی که خواهد آمد.
مبتنی بر مداخله ،طرح بیگانه ،حمله نظامی ،تحریم
آمریکا یا غیرآمریکا قابل تولید باشد  .دموکراسی،
اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد :اوال خارجی ،و سرمایه اجنبی نیست .اصالحات ساختاری
بر خالف انقالب و شورش و کودتا و حمله نظامی به
تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد :اوال این تغییر بنیادی صرفا با روش
روش حتی االمکان مسالمت آمیز صورت می گیرد .
اصالحات ساختاری از اعمال زور و خشونت رویگردان
حتی االمکان مسالمت آمیز صورت می گیرد .ثانیا این تغییر اساسی به شیوه
است.
یک سوال باقی می ماند  .اصالحات ساختاری با
«درونزا» دنبال می شود ،یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی
موازین فوق چقدر ممکن است و به نتیجه رسیدن
(نظامی و اقتصادی و مستشاری) نمی تواند باشد و با نیروی ایرانی ،سرمایه ایرانی،
آن چقدر زمان می برد؟ اگر جمهوری اسالمی اصالح
ناپذیر باشد ،اگر اصالحات روبنایی راه به جایی نمی
همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان پیش می رود .ثالثا اصالحات ساختاری
برد ،اگر انقالب ممکن و مفید نیست ،اگر شورش کور
مطلقا پذیرفته نیست ،اگر اتکا به اجنبی خالف منافع
برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخالقی» مسالمت آمیزی اعم از انتخابات،
ملی است ،اگر دست یازیدن به خشونت مجاز نیست،
همه پرسی ،مقاومت مدنی ،تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند .هرگز به خشونت
تنها راه باقیماده اصالحات ساختاری است  .الزمه به
نتیجه رسیدن اصالحات ساختاری آماده سازی جامعه
آغاز نمی کند ،اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال
از لحاط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .
مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از
خشونت ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست .اصالحات
ارتقای آگاهی عمومی ،تقویت جامعه مدنی ،و مقاومت
ساختاری با براندازان و تحول خواهان وابسته به اجنبی مرزبندی مشخصی و روشنی
مدنی .این سه همزمان می تواند پیش برود .تشریح
جزئیات این سه امر مهم مجال و مقال دیگری می
دارد .با اصالح طلبان روبنایی و درون نظام جمهوری اسالمی نیز کامال متمایز است.
طلبد.
 ۵مرداد ۱۳۹۷
حقوق بشر و آزادی بدست ایرانی و با سرمایه ایرانی این تغییر بنیادی صرفا با روش حتی االمکان مسالمت
مطلب قبال در شماره  22میهن منتشر شده  است
و با برنامه ایرانی و به همت ایرانی و با مشارکت آحاد آمیز صورت می گیرد  .ثانیا این تغییر اساسی به
_____________________________
مردم ایران محقق می شود)۱۰( .
شیوه «درونزا» دنبال می شود ،یعنی مطلقا مجاز به
[  .]۱پیشینه بحث :چرا جمهوری اسالمی اصالح
اگر کشورهای دیگر دلشان برای دموکراسی ،حقوق استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی (نظامی و اقتصادی و ناپذیر است؟ ( ۱۲فروردین  ،)۱۳۹۷سندی بر اصالح
بشر و آزادی در ایران می سوزد ،می توانند با ایجاد مستشاری) نمی تواند باشد و با نیروی ایرانی ،سرمایه ناپذیری نظام واقعا موجود ( ۱۹فروردین .)۱۳۹۷
تسهیالتی مبارزه مردم ایران را تسهیل کنند .مثال سفر ایرانی ،همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان
[ .]۲توضیح بیشتر :مقایسه سه رویکرد مختلف در
اتباع ایرانی به کشورشان را با مشکل مواجه نکنند! و پیش می رود .ثالثا اصالحات ساختاری برای نیل به استراتژی اجرای قانون اساسی ،مصاحبه با کلمه۴ ،
تحصیل دانشجویان باهوش ایرانی در کشورشان را مقصود خود از «هر طریق مجاز اخالقی» مسالمت اردیبهشت .۱۳۹۰
همانند دیگر کشورها همانند سابق میسر کنند ،مرا آمیزی اعم از انتخابات ،همه پرسی ،مقاومت مدنی،
[.facade democracy .]۳
به خیر تو امید نیست شر مرسان!
تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند  .هرگز به
[.quasi democracy .]۴
از این مبحث یک قاعده دیگر اصالحات ساختاری خشونت آغاز نمی کند ،اما مجاز به دفاع شخصی
[ .]۵حسین بشیریه ،دیباچه ای بر جامعه شناسی
در ایران قابل استخراج است :اصالحات ساختاری متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال خشونت سیاسی ایران دوره جمهوری اسالمی ،نگاه معاصر،
امری درون زا است .هرگونه اصالحی متکی به نیروی ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تهران ،۱۳۸۱ ،ص  ۵۶-۴۷با تلخیص.
نظامی ،تحریم خارجی و سرمایه بیگانه مردود و نقص تظاهرات نیست.
[ .]۶تشریح مستند در اینجا :بررسی محدودیتهای
غرض است چرا که این شیوه از اصالحات آزادی را
اصالحات ساختاری با براندازان و تحول خواهان دینی انتخابات در ایران ،شورای نگهبان قانون اساسی:
همراه با استقالل دنبال می کند نه آزادی به قیمت وابسته به اجنبی مرزبندی مشخصی و روشنی دارد  .احراز صالحیتهای دلبخواهی نامزدها و انتخابات،
حراج استقالل.
با اصالح طلبان روبنایی و درون نظام جمهوری  ۱۴خرداد .۱۳۹۴
 .۲.۵اصالحات ساختاری
اسالمی نیز کامال متمایز است  .بنابراین از یک سو
[ .]۷توضیح بیشتر :والیت فقیه و ناندیشی دینی،
اصالح طلبی بعد از سال  ۱۳۸۴کارنامه قابل دفاعی نظام جمهوری اسالمی را اصالح ناپذیر می داند  .از  ۱۴تیر  .۱۳۹۶
ندارد .اگر روشی در دوره ای درست بوده دلیل نمی سوی دیگر به گذار درون زای حتی االمکان مسالمت
[.regime change .]۸
شود در دوره دیگر که شرایط عوض شده است درست آمیز با استفاده از کلیه طرق اخالقی از این نظام
[Stephen Kinzer, Overthrow: America’s  .]۹
باشد .بعد از آزمون فیصله بخش سال  ۱۳۸۸و سپس اصالح ناپذیر باور دارد .و از جانب سوم غایت و مقصود ,Century of Regime Change from Hawaii to Iraq
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و راهنمای چپ آن نظامی سکوالر و دموکراتیک است که حقوق .۲۰۰۶
زدن و به راست راندن ،شرایط تازه ای ایجاد شده اقلیتهای مختلف را مطابق موازین بین المللی حقوق
[  .]۱۰بنگرید به عکس العمل در مقابل مداخله
ْ
است .با انتخابات غیرآزاد ولو رقابتی در رژیم اقتدارگرا بشر تضمین می کند  .اصالحات ساختاری در
هدف آمریکا در ایران ۱ ،مرداد .۱۳۹۷
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اصالح ،روال است؛ اصالحناپذیری ،ذات!
بهزاد کریمی

درنگ نوشته بر این گزارههاست:
یک) روال بر اصالح هست؛ مگر!
دو) هر قدرتی گنجایش اصالح ندارد!
سه) فهم توازن قوا ،بهر تغییر نه تمکین!
چهار) قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!
پنج) سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین!
شش) پایه اجتماعی مشی”تغییر در نظام” چیست؟
هفت) رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی در
مشی!
روال بر اصالح است؛ مگر!
نیاز هستی به چرخه بازنگری ،بازآرایی ،بازسازی
و بهسازی است .این زنجیره اگر درهم بریزد گردش
امور از مدار بیرون میزند ،باز میایستد و به بحران
میرسد .روال ،بر اصالح است؛ دگردیسی بنیادین ولی،
پی جوی برونرفت سیستم است از بن بست.
این پرسش که از میان دوگانه اصالح و انقالب کدام
را باید برگزید ،ربطی به واقعیت ندارد و دور شدن
است از زندگی  .جامعه ،نه برای انقالب سر و دست
میشکند و نه به پای خود سوی انقالب میدود .دست
شستن آن از اصالح ،نه گزینهای دلبخواه که از سر
ناگزیری است.
هر قدرتی را گنجایش اصالح نیست!
اصالح ،نه متوجه لغو سامانه که برای بهبود آنست
و گستره اصالح پذیری در هر سیستمی ،محدود به
حدودی که موجودیت  آن را تهدید نکند  .امر غیر
طبیعی ،عدم مقاومت یک سامانه در برابر چیزی است
که موجب تهی  کردن و بیرون زدن آن از وجودش
شود؛ صیانت ذات ،خود رکنی از سیستم است!
نظامی همانند جمهوری اسالمی که موجودیتش
در گرو تداوم رسمی و عملی امتیازات بنیادین
آنست ،منطقاً و عم ً
ال نمیتواند تن به اصالحی دهد
که موقعیت برتر آن را در اعمال تبعیض بر غیر
خود سست کند .او این را ،نه اصالح در سیستم که
برچیدن خود میپندارد و هم از اینرو چنین چیزی
را برنمیتابد!
این برداشت که دشواری سران جمهوری اسالمی
فقدان توان تشخیص مصالح حکومتی پیش آنهاست،

نشانگر خوش خیالی مصلحان
خود فریب است! جمهوری
اسالمی نه اینکه چون
واقعیتها را نمیداند از اصالح
سر باز میزند ،بلکه چون
پاسدار خودآگاه بنیانهایش
است اصالح نمیپذیرد!
اصالح بنیادی از نظر آن ،عین
خودکشی است!
فهم توازن قوا ،برای
تغییر است و نه تمکین!
قانون سیاست به اینست
که سیاست کردن فقط به فهم
توازن قوا میسر است ،به تکیه
اصالحی در جامعه توانمند باشد و هدایت آن به دست
داشتن بر تعادل قوا و نقطه عزیمت را بر آرایش قوا جریان اصالح طلب ،هر نوع از قدرت اصالح پذیر است .
گذاشتن .عقل اصالحطلبی در جمهوری اسالمی اما ،این نگاه و روش ،زیر این تز که همه چیز نیرو است ،با
زیادی گرفتار “علم ممکنات” میشود و هم از اینرو ،گذشتن سهلانگارانه از کنار سد حقوقی قدرت ،وجه
همزمان هم در معرض تحدید است و هم تهدید!
حقوقی را نه محتوی که فرم میشناسد و سیاست
تحدید ،آنجایی که عمل سیاسی با درجازدن در عملی را فقط در رعایت توازن قوا میسنجد.
توازن قوا و محصور کردن آینده در محدوده امروز،
بنا به این دید ،قدرت حقیقی اگر اصالح شود
تهی از افق نگری و چشمانداز میشود .تهدید نیز از مشروعیت حقوقی هم در پی دارد! دارنده این نگرش از
اینرو ،که چون اصالح را مشروط به “امکانپذیری” یاد میبرد که ر ِژیمهای دچار تناقض میان وجه حقیقی
میکند و ریسک نمیپذیرد ،راهی جز استحاله در و شالوده حقوقی ،از اینرو مستعد اصالحپذیریاند که
قدرت برایش باقی نمیماند.
بهسازی در آنها لزوماً شالوده سیستم را بهم نمیریزد .
فهم این نوع نگاه  از اصالحطلبی به امر اصالح ،برعکس اما ،رژیمی که صلبیت در آن جنبه حقوقی
تمکین به وضع موجود است و نه ابراز اراده برای به خود گرفته باشد ،اصالح در آن تنها به درهم
عبور از آن .بنا به این نگرش ،فقط آن نوع از “تغییر” شکستهشدن شالوده شدنی است.
طرحشدنی است که عملی باشد و هر چیز دیگری جز
سامانهای که از نظر حقوقی با اراده ملت تعریف
این ،رویاپروری دور از خرد!
شود ،با هر حد از خودکامگی باز استعداد اصالح دارد
دلیل لغزش او از اصالح طلبی به مصلحت گزینی مگر اینکه پایوران قدرت در آن فرصت بسوزانند و یا
و رفتن در جلد نصیحت الملوکی نیز به اینست که اپوزیسیون شانس  محتمل اصالح از دست دهد  .در
کارکرد اصل توازن قوا را تنها در آنچه بالفعل است اینجا خود قدرت است که پیمان شکسته و قانون نقض
میبیند و لذا هم و غم خویش بر تغییر رفتار قدرت کرده و لذا تا وادار به دست شستن ازخودمحوری شود،
می نهد :رصد کردن صرف فعل و انفعاالت در “باال” و سیستم کمابیش در شالوده  خود باقی میماند و به
بی باوری به دینامیسم جاری زیر پوست شهر!
همانی برمیگردد که بود.
قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!
اما در حکومتی مانند جمهوری اسالمی ،قدرت
این را کم نمیشنویم که اگر نیروی مطالبات حقیقی منطبق با تعریف حقوقی آنست و حقوق،
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خدمتگزار قدرت والیی و توجیه کننده توسعه و
تقویت مداوم آن .چنین سیستمی نمیتواند با حفظ
ساختار حقوقی خویش اصالح شود؛ دگرگونی در آن،
به سلب قدرت ممکن است :هم حقیقی و هم حقوقی .
مانع اینجا ،درونی است و قدرت حقیقی ،پابرجا در
آمریت حقوقی .والیت ،رسماً پایه در شبان – رمگی
دارد.
سیاست مشخص ،در گرو ارزیابی معین!
سیاست در مقام کنشگری ،پروژه و نقشه راه است
برای گذر از وضعیت مستقر به وضعیتی تازه .این نیز
مستلزم برخورداری از آگاهی هم به چیستی آنچه
هست و هم علم به چند و چون آنی که میخواهیم به

خورده ،اما با سترونی تحلیل نسبت به اصالحپذیری
قدرت والیی تکمیل شده است! بی سیاستی و شکست
سیاسی اصالح طلبان از اینجا بوده و هست.
پایه اجتماعی مشی “تغییر در نظام” چیست؟
به عمر این نظام دو رویکرد عمومی در میان
مخالفان و منتقدان جمهوری اسالمی قابل مشاهده
است“ :تغییر نظام” و “تغییر در نظام”! از اولی میگذرم
زیرا بحث این پرونده نیست .بر رویکرد دوم میمانم
که در وجه سیاسی ،خود را تاکنون در این چهرهها
نشان داده است :جریان “سازندگی” شریک والیت،
“خط امامی” دهه دوم جمهوری اسالمی ،اصالح طلبی
“دو خردادی” ،رادیکالترینشان “جنبش سبز” دارای

این را کم نمیشنویم که اگر نیروی مطالبات اصالحی در جامعه توانمند باشد
ت اصالح پذیر است .این
و هدایت آن به دست جریان اصالح طلب ،هر نوع از قدر 
نگاه و روش ،زیر این تز که همه چیز نیرو است ،با گذشتن سهلانگارانه از کنار سد
حقوقی قدرت ،وجه حقوقی را نه محتوی که فرم میشناسد و سیاست عملی را
فقط در رعایت توازن قوا میسنجد .دارنده این نگرش از یاد میبرد که ر ِژیمهای

دچار تناقض میان وجه حقیقی و شالوده حقوقی ،از اینر و مستعد اصالحپذیریاند که
بهسازی در آنها لزوم ًا شالوده سیستم را بهم نمیریزد .برعکس اما ،رژیمی که صلبیت

در آن جنبه حقوقی به خود گرفته باشد ،اصالح در آن تنها به درهم شکستهشدن
شالود ه شدنی است.
آن برسیم .پس مقدمتا این را باید روشن کرد که قصد
از تغییر کدامست و اصالح متوجه چیست؟
پرسشی که ،اصالح طلب در این سالها آن را دور
زده و به جایش در وصف یگانه راه حل بودن اصالح
سخن گفته و باز تکرار اینکه :اصالحات را باید پروسه
دید ،مسیری گام به گام که فقط با صبر طی شدنی
است و برایش نمیتوان مقصد فرجامین تراشید! البد
“راه خود گویدت که چون باید رفت”!
اصالح طلبی در جمهوری اسالمی فقط در اوایل
برآمدش بود که حرف نسبتاً روشنی در زمینه قدرت
پیش کشید و با عنوان کردن تز گذر از والیت مطلقه
فقیه به والیت “مشروط” ،خواهان چربش “انتخاب”
به “انتصاب” همچون پروژه شد .این ،تنها افقگشایی
از سوی آنها بود اگرچه خود این نیز بکلی فاقد پایه و
مبتنی بر توهم و بی هیچ نقشه اجتماعی گشاینده راه
و تولید کننده نیرو.
دلیل بیپایگیاش نیز همان زبانزد معروف “آفتاب
آمد دلیل آفتاب”! تا از والیت تشر شنید از خیر
“والیت مشروط” گذشت ،در سرازیری تقلیل گرایی
“نرمالیزاسیون” سرعت گرفت و با توسل به تاکتیک
“تغییر رفتار” در باتالق “تعدیل” افتاد  .پرسش اما
اینکه به چه دلیل اصالح طلب در جمهوری اسالمی
همه وقت دچار سرگیجگی است و رقم خوردن
سرنوشتاش “از این ستون به آن ستون فرج است”؟
علت اینست که شرط سیاستورزی مشخص
در قبال قدرت ،برخورداری از ارزیابی معین نسبت
به چند و چون آنست  .ارزیابی اصالح طلبان اما از
ماهیت قدرت والیی ،آلوده به توهم  بود ،ریشه در
دلخواستههای ذهنی داشت و هم از اینرو نیز زیر
بولدزر تحکمات والیت مچاله شد  .ناکارایی اینان،
گرچه اساساً از تعلق خاطر نسبت به سیستم آب

پایی در جامعه سکوالر و بالخره “اعتدال” اخیر که
مطیعترین همه اینهاست در برابر والیت.
سیاست “تغییر در نظام” اما فقط متعلق به دین
محوران نیست بلکه نمایندگانی نیز در بخشی از
سکوالرها دارد .دارای دو بال است یکی تاریخاً و عم ً
ال
مرتبط با سیستم حاکم و دیگری بیرون از آن .در هر
حال اما بند ناف همگیشان به درجات متفاوت وصل
موضوع بقای جمهوری اسالمی!
طیف سیاسی “تغییر در نظام” همانند هر پدیده
سیاسی دیگری ،بر نیرو و پایگاه اجتماعی معین
متکی است  .با این تذکر که ،اینجا نیز سیاست با
شکلگیریاش در پاسخگویی به نیاز پایه اجتماعی
خود ،کسانی را هم در برمیگیرد که بخاطر تحلیل
از اوضاع با آن درمیآمیزند و البته دیر یا زود هم
میتوانند به اتکاء معرفتی دیگر به گسست از آن
سیاست برسند .اما هر سیاست و مشی سیاسی آنجا
که به بنیاد اجتماعیاش برمیگردد نهایتاً زنده به آن
نیروی اجتماعی معینی است که از این سیاست نفع
میبرد.
مشی “تغییر در نظام” نیز ،نیروی اجتماعی خاص
خود را دارد .نیروی معینی از جامعه که در پسا انقالب
تا مواجه با واقعیتی به نام جمهوری اسالمی دارای
ثبات شد به این ناگزیری رسید که بخاطر حفظ
داشتههایش و یا حتی کسب منافع بیشتر میباید خود
را با وضع موجود تطبیق دهد .بعالوه خود جمهوری
اسالمی هم بعدا ً در سطحی دیگر مشابه همین نیروی
اجتماعی را تولید کرد که به تدریج به اولیها افزوده
شدند .این مجموعه گرچه در عرصههای زیادی گالیه
مند فشارها و اجحافات این نظاماند ،اولویت بیشترشان
اما حفظ منافع اقتصادی است و وسواس نسبت به
موقعیت اجتماعی خود.
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این بیشترینه نه تنها تغییر اساسی وضع را
نمیخواهد که از تحول اساسی توام با ریسک بیمناک
است .خواهان تعدیل فشارها در عین موجودیت نظام
است و خواستار وضع موجود با آرزوی انجام اصالحات
در همین نظام .روانشناسی این نیرو ،در بهترین حالت
احتیاط است و در بدترین شق محافظهکاری هراسان
از حرکت؛ مستعد خود تطبیقی است با وضع حاضر و
تمکین کردن به قدرت .این نیرو ،منادی خاص خود را
نیاز دارد که همان سطوح متفاوت اصالح طلبی است:
از اعتدالی حکومتی تا اصالحطلبان سکوالر  .مابهازاء
اجتماعی پدیده سیاسی “تغییر رفتار” را باید این
نیروی اجتماعی دانست.
رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی در
مشیها!
در برخی نظامهای سیاسی ،راه گذر از قدرت ،نه
الزاماً اصالح است و نه تدارک ناگزیر انقالب .راهبردی
است در برابر رویکرد اصالح طلبی و متمایز از انقالب
خواهی که عموماً با نام تحول طلبی جاافتاده است .
اینجا مجال تشریح این استراتژی نیست و خواننده
عالقمند به موضوع را به نوشتهای از نگارنده در این
زمینه ارجاع میدهم که در شماره “ ٢٢دو ماهنامه
میهن” درج شده بود.
نکته مهم در سیاست عملی اما برای ما آنست که
بتوانیم رابطه درستی بین سه راهبرد اصالح طلبی
(“تغییر در نظام”) ،تحول طلبی (“تغییر نظام”) و
انقالبی (براندازی ضربتی) برقرار کنیم  .این سه در
رقابت با یکدیگرند  اما نیروهای اجتماعیشان در
اکثریت خود نه لزوماً متخاصم هم.
در این میان اما ،تعیین کننده همانا فهم سمت
روندها است .اصالح طلبی شکست خورده و در حال
تجزیه و ریزش نیروست و بخشهایی از نیروی آن
ناچار از کوچ به دو راهبرد دیگر  .از پایگاه “تغییر
نظام” کسی باز نمی گردد تا به پایگاه ورشکسته
اصالح طلبان (“تغییر در نظام”) بپیوندد ،در عوض
ولی شاهد الحاق شتابندهای از صفوف اصالح طلبی
به راهبردهای تحول خواهی و انقالب هستیم و
سرعت دهنده این روند نیز ،از یکسو بیش از همه
سیاستهای خود جمهوری اسالمی و از سوی دیگر
کوششی که نیروهای مدنی و سیاسی تحولخواه از
یکسو و انقالبیون از سوی دیگر پیش برده و میبرند.
اگر رشد دمافزون در ایران امروز بیش از همه به
نیروی تحول تعلق دارد و تفکیک سیاسی دو سیاست
“تغییر در نظام” و “تغییر نظام” از همدیگر ضرورتی
است که بر آن باید پافشرد ،ولی الزم است این را هم
دانست که نیروی دو پایگاه سیاسی اصالح و تحول
سخت تنیده همدیگر در جامعهاند .اینها فقط آنجایی
به تقسیم میرسند که به انتخاب سیاسی کشیده
میشوند .پس مسئولیت نیروی تحول به اینست که
روند کوچ ناگزیر نیروی اجتماعی اصالح طلب به
پایگاه تحول را یک دم نیز از خاطر دور ندارد.
فعل و انفعاالت بین طیف اپوزیسیون از اصالح طلب
گرفته تا انقالبی ،فقط به تعیین تکلیف نهائی جامعه با
نظام حاکم نیست .طی مسیر گذار نیز ،مبادالتی زنده
میان آنان جریان دارد که خود را در زمینه راهکارها
نشان میدهد .در جریان عمل بین راهبردهای رقیب،
اشتراکات موضعی سر بر میآورند و آنان را در وجود
راهکارهایی ،همسو تا همکار یکدیگر میکنند  .هر
مشی سیاسی و راهبردی که نتواند از اشتراکات
تاکتیکی خود با دیگر راهبردها بهره برگیرد از سیاست
باز خواهد ماند!
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استراتژ و«اصالحطلب»
علی کشتگر

برای کنشگران سیاسی اپوزیسیون هدف از تقویت قدرت مطلقۀ هستۀ
شناخت ماهیت نظام حاکم و ظرفیتهای آن ،چه اصلی قدرت عمل کرده .
در جنبههای سرکوب و بقاء و چه در زمینۀ اصالح بطوری که در فرایند چهار
و تحول ،تدوین و تدقیق راهبردها و تاکتیکهای دهۀ گذشته نهادهای انتخابی
مبارزاتی دوران گذار به دموکراسی است.
آن بطور مستمر روبه ضعف
بحث دربارۀ ظرفیت اصالحپذیری نظامهای داشتهاند  .در حالی که
سیاسی بدون آن که مستقیما به سرشت نظام موقعیت نهاد والیت مطلقه
جمهوری اسالمی و شرایط ویژۀ ایران مربوط شود ،فقیه و ارگانهای نظامی و
امری تجریدی و احتماال بیهوده خواهد بود .استراتژ اقتصادی تحت امر آن سال
سیاسی درگیر با دیکتاتوری مذهبی ایران نه به به سال فربهتر شدهاند  .به
ِ
بحثهای انتزاعی و کلی ،بلکه به تحلیل مشخص موازات این تحول فضای
(انضمامی=پیوسته با واقعیت) از ماهیت قدرت سیاستورزی در ایران روز به
سیاسی حاکم بر ایران و ظرفیتها و فعل و انفعاالت روز تنگتر شده است.
درونی آن ،که میتواند به توقف یا تشدید فرایندهای
اگر جمهوری اسالمی در
معینی در نظام حاکم منجر شود ،نیاز دارد تا براساس نخستین سالهای تاسیس خود به فساد و تبعیض
آن استراتژی سیاسی خود را تدوین و یا تدقیق کند  .سیاسی ناشی از ایدئولوژی انحصارطلبانه روحانیت
جمهوری اسالمی و ظرفیت اصالحپذیری
حاکم آغشته بود ،در سالهای بعد به تدریج فساد و
طبعا از منظر منافع ملی ایران و مصالح مردم ،تبعیض اقتصادی نیز به آن اضافه شد و هسته اصلی
مطلوبترین و کم هزینهترین راه گذار به دموکراسی قدرت به هزار فامیل جدیدی تبدیل شد که ایدئولوژی
سازگار شدن ساختار قدرت حاکم با مطالبات تاریخی مذهبی را در جهت ابدی کردن خدمت منافع سیاسی
و نیازهای مبرم اجتماعی و سیاسی ایران و در گام و اقتصادی خود به خدمت گرفته و برای حفظ وضع
نخست گردن گذاشتن به انتخابات آزاد به عنوان موجود همه انواع سرکوب و ارعاب را بدون هیچ گونه
سرآغاز اصالحات و تحوالت ساختاری و در گام حد و مرزی نه فقط مجاز بلکه واجب می داند.
اول جدا سازی نهاد دولت از نهاد دین است .اما آیا
اگر در آغاز حیات جمهوری اسالمی سیاستمداران
احتمال اصالح تدریجی قدرت حاکم در جهت چنین مذهبی معتدل و معتقد به فضای باز سیاسی همچون
تحولی در آن حدی هست که بتوان راهبرد سیاسی بازرگان و بنی صدر تحمل می شدند ،امروزه ظرفیت
جنبش دموکراسیخواهی ایران را بر آن بنا کرد؟ آیا جمهوری اسالمی تا آنجا افت کرده که حتی طرفداران
دست کم احتمال این تحول اصالحی در اندازهای دو آتشۀ نظام والیت فقیه نیز در صورت نشان دادن
هست که بشود آن را به عنوان یکی از چند سناریوی هرگونه استقالل فکر و بروز کوچکترین اختالف نظر با
محتمل آینده در نظر گرفت و آن را در مالحظات سیاستهای جاری از گردونۀ قدرت حذف می شوند .
راهبردی به حساب آورد؟
در آخرین انتخابات قالبی و فرمایشی مجلس نه فقط
اصالح در گرو سه مؤلفۀ ظرفیت اصالحی نظام اصالح طلبان به نحو خفتآوری حذف شدند ،حتی
حاکم ،اعتماد مردم به این ظرفیت و اعتبار و نفوذ اصولگرایانی که از خود تا اندازهای شخصیتی نشان
جریانهای اصالحطلب در افکار عمومی است .تجربۀ داده بودند (مثل علی مطهری) تحمل نشدند.
در چهار دهۀ گذشته شکست تالشهای اصالح
چهار دهۀ اخیر گواه بر آن است که جمهوری اسالمی
از بدو تولد تا به امروز در جهت محدود کردن جامعۀ طلبانۀ رهبران جنبش دوم خرداد ،سرکوب وحشیانۀ
مدنی ،آزادیهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک و جنبش سبز ،سرکوبهای خونین اعتراضات مردمی

سالهای گذشته ،به افکار عمومی ایرانیان ثابت کرده
است که انتظار اصالح نظام حاکم سرابی است که
دویدن به دنبال آن ثمرهای مگر خستگی ،نومیدی و
شکست و انفعال به بار نخواهد آورد.
امروز در پی شکست تالشهای اصالح طلبانۀ
 ۴۰سال گذشته اندیشه و گفتمان مبتنی بر اصالح
نظام حاکم در انظار عمومی به حدی بی اعتبار شده
که هر گونه سیاستورزی در این عرصه را بیهوده
کرده است  .به این ترتیب اصالحطلبی فاقد هر سه
شرط الزم برای اصالح نظام حاکم (ظرفیت نظام،
اعتماد عمومی به اصالح طلبی و اپوزیسیون معتبر
و اصالحطلب) است .اصالحطلبی در قبال نظام حاکم
در شرایط امروز در آن حد بی اعتبار شده که اگر
به فرض محال همه جریانات اپوزیسیون هم بر سر
شعارهای آن به اجماع برسند ،نه تنها نخواهند
توانست بخشی از جامعه را با خود همراه کنند ،بلکه
اعتبار خود را در افکار عمومی نیز از دست میدهند
و به جای آنان جنبشهای اعتراضی آینده در دل
خود نیروی سیاسی رادیکالی را پدید می آورند که
نه به دنبال سراب اصالحات ،بلکه خواهان تغییر وضع
موجود و در گام نخست جدایی دین از دولت و الغای
نظام  والیت فقیه باشد.
تجربه و معنای اصالحات در جهان و ایران
نظامهای دیکتاتوری را از لحاظ ظرفیت اصالحی
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میتوان به دو دستۀ اصالح پذیر و اصالحناپذیر تقسیم پس از فروپاشی این گونه نظامها رخ داده است .
به این ترتیب ،روشن است که فعالیت سیاسی
کرد.
همۀ نظامهای پیشین اروپای شرقی ،نظام نژادپرست رفرمیستی در نظام دیکتاتوری جمهوری اسالمی
دیکتاتوریهای اصالح پذیر شامل نظامهایی هستند پیشین آفریقای جنوبی و نظام پیشین تونس ،مصادیق محلی از اعراب ندارد  .اصرار بر امکان اصالح نظام
که فاقد ایدئولوژیهای فرامرزی طبقاتی ،مذهبی و این گونه نظامها به شمار می روند .نظامهای کنونی جمهوری اسالمی ،و تالش برای جانشین کردن
نژادی ،و بر گرایشهای ملیگرایانه متکیاند .این نوع سوریه و جمهوری اسالمی در زمرۀ سخت جانترین این نگرش با رفرمیسم ،امری که از جانب برخی از
نظامها که معموال به توسعۀ آمرانه روی میآورند ،و سرکوبگرترین نمونههای این گونه نظامها هستند .کنشگران “اصالحطلب” ایرانی به نحوی پیگیر دنبال
شده و می شود ،اغتشاش فکری فروانی پدید آورده
اصالحات و اصالح طلبی در ایران اصطالحی کامال مسخ شده و تهی از معنای
است“  .اصالحطلبان ایرانی” با یکی کردن نگرش
استمرارطلبانه خود با رفرمیسم ،مخالفان “اصالحات”
تاریخی آن است به طوری که در طول زمان مترادف تسلیم به اراده والیت مطلقه و
را طرفدار قهر و براندازی قهرآمیز وانمود میکنند و
حفظ نظام شده است .اصطالح رفرمیسم (اصالحطلبی) که ادوارد برنشتاین آلمانی
از این رهگذر به وفاق عمومی علیه دیکتاتوری حاکم
آسیب میرسانند.
آن را در برابر چپ انقالبی معمول کرد ،به معنای اصالح و تحول در ساختارهای
رفرمیسم چه در زادگاه تاریخیاش آلمان و چه
سیاسی و حقوقی دموکراتیک در جهت رفاه و عدالت اجتماعی است .دراین معنا
در سایر کشورهای دموکراتیک جهان مهمترین عامل
تحولهای ساختاری و حقوقی دو قرن اخیر بوده و
اصالح طلبان خواهان تحول از طریق انتخاباتاند و با براندازی قهرآمیز نظامهای
به دستاوردهای بزرگی در زمینههای تامین و رفاه
اجتماعی و تعمیق آزادی و لغو هرگونه تبعیضهای
حاکم و تحوالت متکی به خشونت مخالفاند .البته آنان همواره شرط الزم برای
اجتماعی دست یافته و به موازات آن ،روز به روز از
ورزی رفرمیستی را دموکراسی سیاسی می دانستند و به امکان رفرم در
سیاست
ِ
اعتبار و نفوذ بیشتری در عرصه سیاست و فرهنگ
کشورهای دموکراتیک برخوردار شده است .اما آنچه
نظامهای دیکتاتوری باور نداشتند.
در سیاست امروز ایران “اصالحطلبی” نامیده میشود
در دهههای گذشته روزبهروز بیرمقتر و بیاعتبارتر
اگر به فسادهای نهادینۀ اقتصادی مبتال نشوند پس
اصالحات و اصالح طلبی در ایران اصطالحی کامال شده؛ چرا که اصالحطلبی و اصالحطلبهای وفادار
از رسیدن به مرحلهای از رشد اقتصادی و اجتماعی مسخ شده و تهی از معنای تاریخی آن است به طوری به نظام جمهوری اسالمی از رفرمیسم ،کاریکاتوری
ظرفیت اصالحپذیری پیدا میکنند و با باز کردن که در طول زمان مترادف تسلیم به اراده والیت خفتبار ساختهاند که نه در خدمت مبارزه پیگیر و
فضای سیاسی برای اصالحطلبان و قبول انتخابات مطلقه و حفظ نظام شده است  .اصطالح رفرمیسم رادیکال برای دگرگونیهای ساختاری بلکه در مدار
نسبتاَ آزاد در مدار اصالحات ساختاری قرار میگیرند(  .اصالحطلبی) که ادوارد برنشتاین آلمانی آن را در توجیه و تسلیم به وضع موجود و تخطئه اعتراضات
برخی از ببرهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا ،از برابر چپ انقالبی معمول کرد ،به معنای اصالح و و مبارزات سیاسی علیه دیکتاتوری حرکت میکند.
جمله کره جنوبی ،تایوان و سنگاپور مصداق این تحول در ساختارهای سیاسی و حقوقی دموکراتیک
در تاریخ معاصر ایران میتوان از دو جنبش
گونه نظامها هستند که به تدریج از دیکتاتوریهای در جهت رفاه و عدالت اجتماعی است  .دراین معنا رفرمیستی نام برد که هر دو سرکوب شدند؛ یکی
ناسیونالیستی به دموکراسی فرا روئیدهاند.
اصالح طلبان خواهان تحول از طریق انتخاباتاند و نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق و دیگری جنبش
اما تا کنون مطلقا هیچ یک از نظامهای دیکتاتوری با براندازی قهرآمیز نظامهای حاکم و تحوالت متکی سبز با همراهی و رهبری میرحسین موسوی  .این
(توتالیتر ،خونتای نظامی و غیره) دارای ایدئولوژیهای به خشونت مخالفاند .البته آنان همواره  شرط الزم دو جنبش به گواه دفاعشان از آزادیها و اصالحات
فرامرزی در طول حیات خود اصالحات ساختاری را برای سیاستورزیِ رفرمیستی را دموکراسی سیاسی ساختاری ،دو مصداق بارز جنبشهای رفرمیستی
برنتابیدهاند و در نتیجه اصالحات ساختاری در می دانستند و به امکان رفرم در نظامهای دیکتاتوری هستند و هر دو به خاطر اصالحناپذیری نظامهای
کشورهای زیر سلطۀ آنان همراه با فروپاشی و یا باور نداشتند.
حاکم سرکوب شدند.

ادامه از صفحه 22
نرم و سخت ،و خاصه تغییر تناسب بین این دو ،در ۴۱
سال حیات جمهوری اسالمی درست خالف این روند
جهانی و تاریخی بوده است .به این معنا که جمهوری
اسالمی برای برهم زدن توازن قدرت به نفع خویش
ناگزیر به اتکای دم افزونی به قدرت سخت شده ،تا آنجا
که امروز دست اش از قدرت نرم تقریباً خالی است .این
تحول معکوس موجب تقویت برداشتی در برخی اذهان
شده که گویا امکان اتکای دائمی جمهوری اسالمی
به سرنیزه وجود دارد .اما از تاریخ سرشار ما ۱۴ ،آبان
سال  ۱۳۵۷را از یاد نباید برد که شاه “صدای انقالب
مردم را شنید”؛ نه چون خواسته بود بشنود ،بلکه چون
نتوانسته بود نشنود.
***
از این قرار در کلیتی که پرسش “میهن” مطرح
است ،برای من متصور نیست که نظامی را مطلقاً اصالح
ناپذیر بدانیم  .این درست است که تجربۀ پیشگفتۀ
هلند یک تیپ تقریباً ایده آل از موقعیتی است که
اصالح را ممکن و متحقق می سازد  .اما حتی تیپ
ایده آل هم انتزاعی است از رویدادهای واقعی؛ نه برای
منتزع کردن آن رویدادها از واقعیت ،بلکه برای جاری

کردن آنها در واقعیت .گاه گفته می شود شاه زمانی
صدای انقالب مردم را شنید که دیگر بسیار دیر شده
بود“ :انقالب آمد ،دلیل انقالب” .در این ارزیابی – که به
عنوان یک ارزیابی ،من با آن موافق ام -استنتاج ظریفی
علیه اصالح پذیری برخی از نظامها نهفته است و آن
این که “هیچ نظامی را نمی توان مطلقاً اصالح ناپذیر
دانست .متصور است که هر نظامی زمانی صدای انقالب
را بشنود .همچنین نکته بر سر نظامهای سیاسی ای
نیست ،که خود خواهان اصالح و جزئی از قدرت مبتکر
وزن مقاومتی است
در سوی اصالح اند .بلکه نکته بر سر ِ
وزن قدرتِ
خواهان اصالح
ِ
که این یا آن نظام در برابر ِ
از خود بروز می دهد ،به نحوی که ممکن است زمانی
صدای انقالب را بشنود که دیگر بسیار دیر شده باشد”.
به واقع نیز کم نبوده اند نظامهائی که فرصتهای
موجود برای اصالح را ،و همیشه به بهای گزاف ،از
دست نهاده اند  .اما شاید از زمره نخستین درسهای
تاریخ ،و خاصه تاریخ معاصر ،این باشد که میدان برای
این دست “نافرمانیهای غیرمدنی” مدام تنگتر شده
است.
_____________________________
[ – ]iاین نوشته پس از شیوع ویروس کرونا ،اما

پیش از آن که کووید ۱۹-یک پاندمی و دستمایۀ
بسیاری مباحث سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی… ،
پیرامون “جهان پساکرونا” شده باشد ،نگاشته شده
است .نشریۀ میهن این امکان را به من داد تا اگر حک
و اصالحی در نوشته را الزم می دانم ،چنین کنم .من
به روزآمد کردن تاریخها و اشارات به کرونا در نوشته،
در انطباق با تقویم جاری ،اکتفا کرده ام.
[ – ]iiبرشمردن مشخصه های یک حرکت اجتماعی
به عنوان یک تیپ ایده آل طبعاً نمی تواند از نقش
رهبری آن غفلت ورزد  .من اما در اینجا این   زاویه
را منظور نکرده ام ،زیرا اعتراض  ۱اکتبر را می توان
از زمره “حرکتهای بی رهبر” – یا به زعم برخی از
پژوهشگران ،از زمره “حرکتهای پررهبر” – به شمار
آورد .به واقع هم این اعتراض ،مورد قابل توجهی برای
کندوکاو در آن از این زاویۀ نسبتاً جدید در مطالعات
اجتماعی است .مایل ام این اشاره را داشته باشم که
اگرچه در اینجا اعتراض  ۱اکتبر را در ارتباط با مشی
اصالحات بررسی کرده ام ،اما به زعم من “حرکتهای
بی رهبر” شکل مسلط حرکات اعتراضی دوران جاری،
و محرک عمدۀ تحول [و مشی تحولخواهی] در این
دوران اند.
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تئوری و پراتیک اصالحطلبی
نصراهلل لشنی

اصالحطلبی ( )Reformismدر مقام یک تئوری و
مشی سیاسی ،ریشه در سنت و ادبیات مارکسیسم
دارد .بهطور ویژه این «ادوارد برنشتاین» آلمانی بود که
در سالهای  ۱۸۹۷و  ۱۸۹۸با انتشار مقالهی «مسائل
سوسیالیسم» و کتاب «پیششرطهای سوسیالیسم و
وظایف سوسیالدموکراسی» این بحث را درانداخت و
متعاقب آن ،جنبش اصالحطلبی را گستراند .وی با نقد
مارکسیسم ارتدوکس و رد تئوری «انقالب اجتماعی»
مارکس ،تئوری اصالحطلبی خود را عرضه کرد و جنبش
طلبان چپ به
اصالحطلبی را در اروپا قوت بخشید .اصالح
ِ
اصالح و تکامل تدریجی و عدم ضرورت انقالب باورمند
بودند و پیشبینی مارکس مبنی بر ضرورت دوقطبی
شدن فزایندهی جامعهی سرمایهداری و ایجاد دو طبقهی
اصلی سرمایهدار و کارگر و فقر روزافزون طبقهی کارگر
را قبول نداشتند و معتقد بودند که در ساختار اجتماعی
سرمایهداری ،رشد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک از
تحقق مبارزهی طبقاتی به معنای مکانیزم تحول تاریخی
و گذار به سوسیالیسم بهعنوان یک ضرورت تاریخی
جلوگیری میکند و انقالب اجتماعی موردنظر مارکس
رخ نخواهد داد .لذا اندیشهی سرنگونی اجتنابناپذیر نظام
سرمایهداری را واهی میدانستند.
برنشتاین در نقد مارکس میگفت سازوکارها در نظام
سرمایهداری نهتنها به تمرکز و تکاثر سرمایه در بخش
کوچکی از جامعه و از بین رفتن طبقات متوسط منتهی
نمیشود که برعکس تجربهی سرمایهداری نشان داده
که بر تعداد این طبقات افزوده نیز خواهد شد و از ایجاد
دوقطبی فقیر و غنی و انقالب اجتماعی جلوگیری خواهد
کرد  .برنشتاین پیچیدگی تقسیمکار در سرمایهداری
پیشرفته را عاملی میدانست که ساخت طبقاتی در
این جوامع را پیچیده کرده و این موجب میشود که
سادهسازی جامعهی سرمایهداری به دوقطبی کارگر –
سرمایهدار موردنظر مارکس تحقق نیابد.
وی بر این باور بود که فعالیت آزادانهی اتحادیهها و
سندیکاهای کارگری در نظام سرمایهداری موجب تحوالتی
در درون این نظام به نفع کارگران و کاستن از بیکاری و
فقر آنها و باال رفتن دستمزدها و بهبود سطح زندگیشان
میشود؛ حتی بخشیشان به طبقات متوسط میپیوندند

و آن دوقطبی موردنظر مارکس
و بحران ناشی از آن امکان
نمییابد که منتج به انقالب
اجتماعی ،فروپاشی سرمایهداری
و گذار به سوسیالیسم شود.
اصالحطلبان بر این باور بودند
که برای رسیدن به سوسیالیسم
به انقالب خشونتبار که راهی
نادرست است ،نیازی نیست؛
روش مناسب اصالحطلبی
است که متضمن رنج و زحمت
کمتری است  .میگفتند
سوسیالیسم نتیجهی ناگزیر
و اجتنابناپذیر مبتنی بر
دترمینیسم تاریخی نیست که با فروپاشی سرمایهداری
تحقق یابد ،بلکه کنشی اخالقی در پی تالشهای انسان
در طول تاریخ برای رهایی از بیعدالتی و نادانی است که
میتواند در ساختار سرمایهداری دموکراتیک با هزینه و
رنج کمتر و بدون خشونت تحقق یابد.
برنشتاین معتقد بود که در نظام سرمایهداری
دموکراتیک ،انسان بهاندازهی کافی آزاد هست که بتواند
خود را از جبرهای تاریخی موردنظر مارکس برهاند ،پس
سوسیالیسم به معنای گسترش و تعمیق آزادیهایی
است که دموکراسی و لیبرالیسم ایجاد کرده است و در
همین ساختار بهواسطهی تشدید و تکمیل اصالحاتی که
انجامشدهاند باید تکامل و تحقق یابد .درواقع اصالحطلبان
معتقد بودند که با استفاده از نهادهای دموکراتیک
و آزادیهای موجود میتوان به سوسیالیزه کردن
سرمایهداری و تغییر ساختار پرداخت ،لذا به تالشهای
مستمر و متنوع در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی
پرداختند تا ایدههای اصالحطلبانهی خود را عملیاتی
کنند  .فعالیتهای حزبی و رسانهای ،تمرکز ویژه بر
پارلمانتاریسم ،ایجاد و گسترش جنبشهای مطالبهمحور،
تحکیم و تقویت فعالیتهای مدنی و … ازجملهی
تالشهایی بوده است که برای عملیاتی کردن ایدههای
خود و ایجاد دولتهای رفاه انجام دادهاند.
آنها دموکراسی پارلمانی را بهترین وسیلهی تأمین

منافع و عالیق طبقات کارگر میدانستند و در همان
چارچوب نیز فعالیت میکردند و از هرگونه انقالب
خشونتباری پرهیز داشتند  .برنشتاین بر این نظر
بود که دموکراتیزه شدن جامعه بهصورت تدریجی و
تکاملی ضرورت رهاسازی پرولتاریا به شیوهی انقالبی را
از بین میبرد و آزادی طبقهی کارگر از وضع پرولتری
و رسیدنش به وضع شهروندی را تحقق میبخشد و
لیبرالیسم را به سوسیالدموکراسی ارتقا میدهد .درواقع
سوسیالدموکراسی شکل تکاملیافتهی لیبرالیسم است
که تضادهای طبقاتی را از بین میبرد ،آزادیهای بیشتر
را برای همگان تضمین میکند ،جنبشهای مدنی و
سیاسی خشونتپرهیز را تقویت میکند ،هرچه مردمیتر
و شورایی شدن دموکراسی را پیش میبرد ،برابریهای
اجتماعی و اقتصادی را وسعت و عمق میبخشد ،مانع از
انحصارهای اقتصادی و سیاسی میشود و …
بههرحال از تئوری اصالحطلبی برنشتاین و دوستانش
دو جریان سیاسی سوسیالدموکراسی و لیبرالیسم چپ
تأثیر پذیرفتند و هر دو معتقد به تحوالت اساسی در
نظام سرمایهداری از طریق اصالحات بوده و هستند .
اصالحطلبی در غرب ،تبدیل به تئوری و مشیای شد
در برابر مارکسیسمهای ارتدوکس و انقالبی؛ و تالش
میکرد تا هم انفعال مارکسیستهای ارتدوکس را که
در انتظار نشسته بودند دترمینیسم تاریخی کار خود را
بکند ،نقد و نفی کند و هم انقالب زودرس و خشونتبار
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مارکسیستهای انقالبی را که معتقد بودند با حزب
پیشاهنگ انقالبی باید به فروپاشی نظام سرمایهداری و
استقرار سوسیالیسم همت گمارد؛ اما ضروری است که
توجه کنیم این جریان اصالحطلب در بستر لیبرالیسم و
با اتکا به نهادهای دموکراسی تئوریزه شد و جان و قوت
گرفت.
درواقع فضای عینی برای رشد این تئوری و عملیاتی
شدن آن بهواسطهی وجود دموکراسی و رعایت آزادیها
موجود بود و تئوریسینهای اصالحطلب بهراحتی
میتوانستند در این فضا پراتیک خود را خلق کنند .اگرچه
همان زمان نقدهایی از جانب مارکسیستهای ارتدوکس
و انقالبی به اصالحطلبانی که بعدها با سوسیالدموکراتها
یکی شدند وارد میشد و چند سال بعد جنبشهای
نازیسم و فاشیسم در اروپا سر برآوردند و قدرت گرفتند
و فضای اصالحطلبی را مطلقاً از بین بردند و موجب خلق
نهضتهای مقاومت و گروههای چریکی و پارتیزانی شدند،
اما بعد از شکست و نابودی فاشیسم ،جنبش اصالحطلبی
دوباره توانست در اروپا ،در فضای آزاد و پناه دموکراسی
سر برآورد و قدرت گیرد.
جنبشهای اصالحطلبی سوسیالدموکرات و لیبرالیسم
چپ در فضای دموکراسی که امکان و فرصت کسب قدرت
و عملیاتی کردن ایدههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی از طریق سازوکارهای پارلمانتاریستی وجود
دارد بهشدت با انقالب مخالفاند و آن را نه یک ضرورت
اجتماعی که خشونتی حتی فاشیستی نیز میدانند؛ اما
انقالب در شرایط و فضاها و بسترهای سیاسی و اجتماعی
غیر دموکراتیک را نهتنها نقد و رد نمیکنند که تائید نیز
میکنند و انقالب را یک رویداد اجتنابناپذیر میدانند.
کارل پوپر بهعنوان یکی از اصالحطلبان لیبرال و
مخالف سرسخت و جدی انقالب ،در کتاب «جامعهی باز
و دشمنانش» که در آن بهنقد نظریهی انقالبباور مارکس
نیز پرداخته است ،صراحتاً میگوید« :چنین نیست که
من در همهی احوال و در کلیهی شرایط ،مخالف انقالب
خشونتبار باشم .من هم مانند برخی از متفکران مسیحی
قرونوسطا و دوران رنسانس که کشتن حاکمان جبار را
جایز میدانستند ،بر این باورم که واقعاً ممکن است در
یک حکومت جابر و زورگو چارهای جز این نباشد و در
چنین احوال ،انقالب خشونتبار را باید موجه شمرد .ولی
همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقالبی از این قسم
باید تأسیس دموکراسی باشد؛ و غرضم از دموکراسی
چیزی مبهم و دوپهلو مانند «حکومت مردم» یا «حکومت
اکثریت» نیست؛ منظورم مجموعهای از نهادهاست
(بهخصوص انتخابات عمومی ،یعنی حق مردم برای برکنار
کردن حکومتشان) که نظارت عامه بر حکمرانان و برکنار
ساختن ایشان را امکانپذیر کند و به مردم تحت حکومت
اجازه دهد بدون خشونتگری و حتی برخالف خواست
فرمانروایان ،به اصالحاتی که میخواهند دست یابند .به
سخن دیگر ،خشونتگری فقط تحت حکومتهای جابر
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و زورگو موجه است که اصالحات بدون خشونتگری را را ایجاد کرد ،مطرح هستند.
غیرممکن میسازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی
بااینحال در ایران نیز بحثهای مربوط به چگونگی
باشد که اصالحات مسالمتآمیز در آن ممکن شود .به دموکراتیزاسیون با توجه به تغییر پارادایمهای جهانی و
عقیدهی من ،هرگز نباید بکوشیم با توسل به وسایل خشن همچنین ضرورتهای دورانی و تجارب جهانی و عینیتهای
به چیزی جز آنچه گفته شد دستیابیم ،زیرا معتقدم موجود ،از دوگانهی اصالح و انقالب فراتر رفتهاند .طوری
چنین کوششی متضمن این خطر است که احتمال که حتی اصالحطلبی نیز توسط اصالحطلبان ایران انواع
اصالحات عاقالنه منتفی گردد( ».ترجمهی فوالدوند یافته و با عناوین متعدد اصالحطلبی صندوقمحور،
صص  ۹۵۸و )۹۵۹
اصالحطلبی جامعهمحور و بهبودخواهی و … در بازار
پوپر درجایی دیگر تصریح میکند که انقالب را مکارهی سیاست عرضه میشوند؛ یعنی اصالحطلبان هم
حکومتهای استبدادی به مردم تحمیل میکنند( .نقل بعد از شکستهای مستمر دو دههی اخیر به این نتیجه
به مضمون) وقتی مکانیزمهای دموکراسی وجود ندارند رسیدهاند که باید تئوری اصالحطلبی را با عینیتهای
و حکومتها با روشهای دموکراتیک جابهجا نمیشوند و اجتماعی و سیاسی موجود منطبق کنند؛ این نشان
هیچ امکانی برای مردم نیست تا منتخبین واقعی خویش میدهد که پراتیک اصالحطلبی نمیتواند از بستر و فضای
را بر مسند امور بهمنظور برآوردن مطالباتشان قرار عینی تأثیر نپذیرد و بهطور مطلق وابسته به تئوریهای
دهند ،ناگزیر میشوند از طرق دیگری که یکی از آنها محض اصالحطلبی باشد.
انقالب است اقدام کنند .بنابراین حتی در میان متفکران
اصالحطلبی در ایران یک مشی تئوریزه شدهی مبتنی
و فیلسوفان اصالحطلب چپ و راست غربی نیز باور به بر واقعیات نبود که پراتیک آن بتواند در چارچوبهای
اینکه برخی حکومتها اصالحناپذیرند و جز از روشهایی عینی موجود منتج به نتایج درخور و پیشبرنده باشد .
ایران بعد از انقالب یک پروژهی بعد از
مثل انقالب (حتی انقالبهای خشونتبار) از مسند اصالحطلبی در
ِ
قدرت پایین نمیآیند ،وجود دارد .پس به لحاظ نظری رویداد بود؛ به این معنی که رویداد دوم خرداد و حضور
حکومتهای غیرقابل اصالح وجود دارند و به لحاظ عملی میلیونی مردم پای صندوقهای رأی و اقبال عمومی
نیز حکومتهایی ازایندست بسیار دیدهایم و همچنان به محمد خاتمی بود که اصالحطلبی را خلق کرد  .تا
میبینیم .اما آیا میتوان از روشهایی غیر از روشهای پیش از آن هیچ تالش تئوریکی از جانب اصالحطلبان
خشونتباری چون انقالب برای گذار به دموکراسی و ایجاد که بتوان دوم خرداد و دولت اصالحات را زاییدهی آن
فضای اصالحات استفاده کرد و اساساً چنین روشهایی بدانیم ،قابلمشاهده نیست ،لذا رفتار اصالحطلبان بدون
ِ
تئوریک مبتنی بر واقعیات موجود ،گرفتار
وجود دارند که در مقابل یک حکومت مستبد و خشن پشتوانهی
بهکار برد؟ پاسخ قطعاً آری است.
روزمرگیهای سیاسی شد و حضور در قدرت به هر قیمت،
امروزه بهویژه بعد از فروپاشی شوروی و از بین رفتن جای اصالحطلبی در مفهوم تحوالت اصالحطلبانهی
اردوگاه کمونیسم ،پارادایمی که در آن دوگانهی اصالح ساختاری بهمنظور دموکراتیزاسیون را گرفت.
و انقالب تبیین میشد ،دچار تغییر اساسی شده است .
شاید نیاز به تکرار نباشد که هستهی سخت قدرت با
آنچنانکه در باال آمد ،تئوری اصالحطلبی به لحاظ اتکا به ساختارهای حقیقی و حقوقی نیز موانع جدیای
تاریخی در برابر تئوری انقالب مارکس و از دل همان برای اصالحطلبی ایجاد کرد و فضای اصالحات را بهشدت
سنت و ادبیات بیرون آمد .بعدها لیبرالهایی مثل پوپر تنگتر و تنگتر کرد و نشان داد که حکومت در ایران
هم از زاویهای دیگر به آن پرداختند و وزانت نظری آن از آن دست حکومتهای اصالحناپذیر است؛ اما آیا باید
را فزونی بخشیدند .پس از فروپاشی شوروی و کم جلوه دوباره گرفتار دوگانهی اصالح و انقالب شد و نتیجه ندادن
شدن و به محاق رفتن ایدئولوژی مارکسیسم ،این دوگانه اصالحات و اصالحناپذیری حکومت ما را به انقالب و
نیز در دنیا کمرنگتر شد و تقریباً تمام جریانات سیاسی براندازی رهنمون شود؟
و ایدئولوژیک غربی با پایگاه اجتماعی وسیع ،اصالحطلبی
تجارب نیمقرن اخیر نشان دادهاند در کشورهایی هم
و تحوالت ساختاری از طریق مکانیزمهای دموکراسی را که فضای اصالحطلبی وجود ندارد و ساختارهای حقیقی
امری بدیهی میدانند و گرایشهای انقالبی خصوصاً از و حقوقی حاکمیتی اجازهی بهکار بردن سازوکارهای
نوع چپ آن بسیار کمرنگ و بیفروغاند .افزون بر این ،اصالحی را نمیدهند و حکومتها بهشدت اصالحناپذیر
تجارب تحوالت سیاسی و اجتماعی در بلوک شرق هستند ،روشهایی غیر از انقالب و براندازی هم میتوان
که به انقالبهای رنگی معروف شدند و دیگر تحوالت بهکار برد و فرآیند دموکراتیزاسیون را تداوم داد .درست
خشونتپرهیز ،عینیت متکثر جدیدی از مفهوم تحول است که اصالحناپذیری برخی حکومتها یک واقعیت
را نمایش دادند که از مدار اصالح و انقالب کالسیک است ،اما در مواجهه با این حکومتها و ایجاد تحوالت
فوقالذکر خارج بود و مدارهای جدیدی را گشودند  .ساختاری با گریز از انقالب خشونتبار و اتکا به نیروهای
این تجارب جدید نشان دادند که اگرچه با اتکا به مشی خارجی جهت براندازی هم یک واقعیت تجربه و تکرار شده
اصالحطلبی برآمده در بستر لیبرالیسم و مبتنی بر است .راههای دیگری برای اصالحات ساختاری و تغییرات
مکانیزمهای دموکراتیک و پارلمانتاریسم در حکومتهای بنیادین بهمنظور پیش رفتن در فرآیند دموکراتیزاسیون
دیکتاتوری نمیتوان تحوالت ضروری را ممکن ساخت و وجود دارد که برخی از آنها تجربه شدهاند و برخی دیگر
به اصالح مطلوب ساختارها پرداخت ،اما ضرورتی هم برای را میتوانیم با توجه به واقعیات تاریخی و اجتماعی خود
استفاده از انقالبهای کالسیک و خشونتبار نیست.
کشف و خلق کنیم .مشی تحولخواهی و تالش برای
ایران
تئوریزه کردن آن با توجه به واقعیات تاریخی و دورانی
در کشورهایی مثل ایران نیز ،چون بستر و فضای میتواند بستر تئوریک مناسبی برای ایجاد پراتیک
اصالحطلبی وجود ندارد و با استفاده از مکانیزمهای سیاسی و اجتماعی جهت اصالحات ساختاری و تغییرات
دموکراتیک نمیتوان حاکمان را برکنار نمود و تحوالت دموکراتیک باشد  .مشیای که نقطه اتکای کنشگری
ساختاری را بهصورت تدریجی و با استفاده از فرصتهای سیاسی را مردم و جامعهی مدنی دانسته و تقویت
انتخاباتی و فعالیتهای پارلمانتاریسمی ممکن ساخت ،جنبشهای اجتماعی خشونتپرهیز را عامل عقبنشینی
بحثهایی ازایندست که چگونه و از کدام روش میتوان حکومت استبدادی و تن دادنش به مطالبات مردمی و
فرآیند دموکراتیزاسیون را پیش برد و تحوالت ساختاری تغییرات ساختاری به نفع دموکراسی میداند .
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آیا حکومتها اصالح پذیرند؟
ملیحه محمدی

این بار برای من در ورود به بحثی که دوستان امر
کرده اند ،مشکالتی وجود داشته است  .ابهاماتی در
مضمون وچند و چون پرسش ،و نیز نقدی برمتدولوژی
طرح پرسش .در نتیجه آسان نبوده ورود به این بحث و
پرداختن به نکته های مورد نظرم و در عین حال ادای
پاسخ.
پس نخست ابهامی را که در تعیین پرسش اصلی به
نظرم رسیده است سعی می کنم به کوتاهی طرح و به
سرعت از آن عبور کنم .پس از آن بگویم که ایرادم به
طرح چنین پرسشی چیست؟
ابهام اینکه :دوستان در مقدمه ،یا بنا به عبارت
شیواتری که به کار برده اند« ،سرسخن » در توضیح
پرسش اصلی آورده اند که:
“بحث در باره اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری
جمهوری اسالمی به یک نقطه عزیمت و مبنای
راهبردی برای تفکیک نیروهای سیاسی و خط مشی ها
و رویکردهای مختلف و متنوع آنان تبدیل شده است”.
دریافت بالفاصله از این توضیح ،به نظرمن این بود که
بحث ما پیرامون امکان یا عدم امکان اصالح در حکومت
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود  .اما چند سطری
پایین تر در ادامه همان توضیحات آمده است که:
[ برای اینکه بار سنگین منازعات جاری بین نیروهای
سیاسی مختلف کنونی فعال در عرصه سیاسی ایران را
از یک بحث نظری و آکادمیک راهبردی دور کنیم اجازه
میخواهیم بحث را از حوزه ایران خارج کنیم و به صورت
عام مطرح سازیم« :اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری
حکومتها» .آوردن واژه «حکومتها» در این پرسش
بدنبال بررسی این پرسش از منظری عام و تاریخی و
جهانی است و نه الزاما و صرفا معطوف به ایران! ]
خوب! این صورت بندی گذشته از آنکه تعریف اولی
را که بر بررسی مسئله در مورد جمهوری اسالمی ایران
صراحت داشت ،نفی می کند؛ به علت کلیت و ابهاماتش
اتفاقا و برخالف صالحدید دوستان ،بحث را ناگزیر از
رفتن به عرصه های نظری یا به عبارتی آکادمیک می
کند.
من سعی ام را بر این می گذارم که به هر دو وجه
پرسش بپردازم .نخست در وجه کالن و حوزه نظری و

سپس با با پایداری بر نتایج آن،
به چگونگی و چرایی این مقوله
در میهنمان۷,
«اصالح پذیری یا اصالح
ناپذیری حکومتها»
پرسش کلی گرچه پاسخ
کلی را طلب می کند؛ در
عین حال بر اساس همان
کلیت برای روشن شدن جوهر
مقصود ،نیاز به توضیحاتی و
گاه طرح پرسشهای تازه ای
دارد! در این مورد بخصوص،
به نظرم سواالتی از این دست
در صورت مسئله نهفته است؛
مانند اینکه:
منظور از «حکومت» ها چیست؟ آیا پرسش امکان
یا عدم امکان اصالح ،در مورد هر گونه حکومتی با هر
گونه ساختاری اعم از دموکراتیک ،استبدادی ،نظامی …
قابل طرح هست؟
منظور از اصالح پذیری چیست؟ کدام تغییرات ،در
چه سمتی و از کدام منظر سیاسی اصالح محسوب می
شود؟
و یک پرسش سخت تر و موذی تر:
اصالح در کدام بازه زمانی؟ وقتی ما از اصالح یک
حکومت صحبت می کنیم ،حتا پس از توافق بر سر
تعریف معین از حکومت واصالحات ،آیا مشخص هست
از امکان اصالح در چه بازه زمانی صحبت می کنیم؟
آیا باید محدوده زمانی معینی را تعیین کنیم؟ معیار و
محک ما برای تشخیص مطلوب بودن منحنی تغییرات
در زمان چیست؟
با دریافتی نسبی از این ترم ها می توان وارد
پاسخهای کلی شد .به گمان من پرسش ِ اصالح پذیری
یا عدم آن در مورد هر حکومت با هر ساختار سیاسی و
اجتماعی قابل طرح است به شرط آنکه منظور از اصالح
و اصالح پذیری روشن شود .چرا که حکومت به مثابه
سازمانی که مجموعه زنده ای چون جامعه بشری را اداره
یا بر آن ریاست می کند برای حفظ و بقای خود الزام

دارد ،که خواسته یا ناخواسته ،متناسب با چالشها ،کنشها
و مطالبات اجتماعی تغییراتی را بپذیرد و تغییراتی را
بوجود بیاورد  .این روند به اشکال صحیح یا سقیم
در هر حکومتی و در هر جامعه ای در جریان است .
یعنی حکومتها مدام در محدوده داخلی یا جهانی برای
حفظ یا ارتقای موقعیت خود به دلخواه یا به اکراه تن
به تغییراتی میدهند .این تغییرات می تواند با مطالبات
جامعه سازگاری داشته و موجب اعتالی هر دو طرف
بشود ،یا می تواند در جهت عبور از خواسته های مردم
صورت بگیرد.
در عین حال روشن است که تغییراتی را که حکومتها
به اجبار یا به اکراه برمی گزینند بویژه هنگامی که در
اصطکاک های جدی با جامعه خود هستند ،می توانند
تغییراتی صوری ،موقتی و یا حتا علیه جامعه و برای
خنثی ساختن نیروی مقابله باشند.
از سوی دیگر حکومتی حتا بدون مواجهه با مبارزه یا
مطالبه اجتماعی می تواند دست به اصالحاتی به سود
جامعه هم بزند .به عنوان مثال یک حکومت توتالیتر در
یک ساختار اجتماعی اقتصادی توسعه نیافته به طور
کلی پتانسیل اصالح برخی قوانین مدنی و مناسبات
اقتصادی را دارد .مانند اقداماتی که قائم مقام یا امیر
کبیر در دوران پادشاهی قاجار انجام دادند .اصالحاتی
از آن دست در دوره پهلوی ها هم پی گرفته شد اما
انقالب بهمن نشان داد که اصالحات مورد نظر جامعه از
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اصالحاتی که حکومتها به آن می پردازند متفاوت است.
نکته آخر اینکه فقط شرایط ویژه سیاسی در جوامع
و برآمدی که محصول تغییرات توازن قوا میان مردم
و حکومتهاست می تواند به ما نشان بدهد که منحنی
تغییرات مبتنی بر طول زمان مثبت است یا منفی! نمی
گویم هست یا نیست؟ چون اصل غیر قابل انکار ضرورت
و وقوع تغییرات است .پرسشی اگر هست پیرامون چند
و چون و چرایی موفقیت یا شکست است .اگر تالشها
برای تغییرات مثبت به شکست منجر شده یا بسیار
نامحسوس (مثال نمونه ی عربستان ) راه بازهم جستجو
در پی یافتن راههای ممکن برای اصالحات است نه آنچه
در لیبی اتفاق افتاد.
بعد از این خالصه ای که البته جای بحث و گفتگوی

تصمیم کالن سیاسی و تشکیل سه نیرویی که دوستان
نام برده اند ،یعنی اصالح طلبی ،سرنگونی طلبی و تحول
خواهی تحت تأثیر عواملی که در باال نام برده و هنوز
توضیح خواهم داد ،روی داده اند.
نتیجه اینکه ما امروز با یک اپوزیسیون دائما در حال
تقسیم و انشقاقی روبرو هستیم که بدون آنکه بر تعداد
اعضا و فعالین خود بیافزاید ،دائما در درون خود تکثیر
و صاحب سازمانها و تشکلهای جدید و اغلب با عضویت
های چندگانه می شود.
در توضیح بیشتر این ادعا نخست به ترکیب سه گانه
اپوزیسیون مورد اشاره دوستان بویژه در خارجه نگاه
گذرایی بکنیم.
اپوزیسیون برانداز

در باره انتساب نادرست ِ مبارزه اصالح طلبانه به کوششی برای اصالح حکومت

ناگزیر از توضیح هستم که تأثیر بر حکومت برای اصالح طلبانی که این استراتژی را
آگاهانه برگزیده اند ،هدف اصلی نیست .که هدف تغییر مجموعه مناسبات بین مردم

و قدرت حاکم است به نوعی که مردم مشارکت و حضور را در هر عرصه ای که

حکومت خود را آنجا مطلق العنان می داند ،حق و وظیفه بشمارند و انتقال مدام
خواسته و حقوق مطالباتی خود را با تاکتیکها و روشهای مختلف از شرکت در همه
انتخابات ها تا تشکیل نهادها و سازمانها و تشکلها در هر عرصه از حیات اجتماعی و

سیاسی را مانند بخشی از زندگی روزانه خود پیگیری کنند.
فراوان دارد؛ اگر نپردازیم به سنجش و چگونگی کارکرد
این مقوله در ایران کاری ابتر و بی نتیجه کرده ایم.
پس برمی گردم به همان پرسشی که دریافت من بود
از اولین پاراگرافی که دوستان در سرسخن نوشته اند و
می گوید که اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری جمهوری
اسالمی به نقطه عزیمت و مبنای راهبردی برای تفکیک
نیروهای سیاسی و خط مشی ها…تبدیل شده است.
مشکل من اینجا هم با نهاد این عبارت است «اصالح
پذیری یا اصالح ناپذیری جمهوری اسالمی» و هم با
گزاره ی این نهاد « نقطه عزیمت و مبنای راهبردی برای
تفکیک نیروهای سیاسی و خط مشی ها و رویکردهای
مختلف»..
تفکیک نیروها از یکدیگر اگر بر اساس پاسخ درست
و منطقی به پرسشهای بنیادی انجام گرفته باشد ،هم
الزم است و هم منطقی و هم اینکه عامل همگرایی و در
صورت لزوم وحدت آگاهانه نیروهاست.
اما این ترم «اصالح پذیری یا…» عاملی برای «
عزیمت و راهبرد نیروها »..نبوده است و حتا بحثی
متأخر بر انتخاب مشی و هدف اپوزیسیون ایرانی بوده
است .یعنی اپوزیسیون ما بیشتر تحت تأثیر فضاهای
سیاسی که در جای خود بحث وسیعی را طلب می کند،
و نه حرکت از چنین پرسشهایی استراتژی و اهداف خود
را برگزیده اند واینکه دوستان تشخیص داده اند که
برداشتهای متفاوت از اصالح پذیری یا اصالح ناپذیری
حکومت جمهوری اسالمی  ،مبنای اتخاذ خط مشی ها
و تفکیک آنها از یکدیگر شده است ،فقط به لحاظ نسبی
درست است .این را به دلیل حضور چهل ساله در این
اپوزیسیون شاهد بوده ام که هیچ بخشی از اپوزیسیون
بویژه در خارج از کشور هرگز تحلیل بنیادی و فلسفی
و یا تعریف مشخص از مختصات انقالب ایران و ترکیب
طبقاتی و فرهنگی از حکومت و یا تغییرات ترکیب
طبقاتی و اجتماعی جامعه ایران ارائه نکرده است و اتخاذ

بخشی از اپوزیسیون برانداز نیرویی است که از فردای
انقالب بهمن خود را شکست خورده دید .عمدتا هواداران
و وابستگان نظام پادشاهی بودند که رخت خود از آغاز
به خارجه افکند و بر حسب شدت درگیریهای ایران با
آمریکا شعارها و جمعیتهای خود را به میدان می آورد و
می برد .بخش دیگر سازمان مجاهدین خلق است که در
نبردی نشسته درخون ،نزدیک به چهل سال است که
چه با سالح و چه بی سالح  دمی نه از شعار سرنگونی
دست برداشته ،نه حرکتی حاکی از شکل گیری اندیشه
دیگری بروز داده است .بخشی دیگر قسمتی از گروه
های اتنیکی بویژه کردها هستند که به تناوب و باز هم
تحت تأثیر شرایطی که دولت ایران بوجود آورده یا با
الهام گرفتن از وقایع منطقه شعار سرنگونی را به جد
یا در شعار پیگیری کرده اند و نهایت عملشان درگیری
چند نفره با نیروهای نظامی ایران و کشته شدن تنی
چند از دو سو .نیروهای قومی نیز نه به لحاظ تعداد
نفرات بلکه به لحاظ شبکه هایی که حاصل اختالفات
درونی است تکثیر می شوند .و ایضا حزب موسوم به
کمونیست کارگری که از تغییر و تبدالت گروههای
مارکسیستی و قومی متشکل در اوائل انقالب در ایران
تشکیل شده اند بازهم با انشعاباتی متعدد .مجموعه این
نیروها از فردای انقالب بهمن تصمیم خود را گرفته بوده
اند  و اصوال کاری به تغییر و تحوالت سیاسی در جهان
مدرن دارند نه تاکنون هیچ تحلیلی ارائه کرده اند که
به نظر برسد حاصل  مطالعه و تامل نظام مند آنهاست
در باب راهبردهای سیاسی در جهان کنونی یا کنکاشی
است در سرشت  ،ماهیت ،اهداف و کاربستهای دولت
وحکومت ایران .هیچ تحلیلی از اصالح پذیری و ناپذیری
نه مد نظرشان بوده و نه حاضرند با این مفهوم درگیر
شوند.
اپوزیسیون اصالح طلب
بخش بزرگی از نیرویی که از نیروهای اولیه انقالب
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بهمن بود و کوتاه مدتی پس از شکل گیری حکومت
انقالبی ناچار از درگیری با آن شد .حکومت انقالب نه
تنها مانند اکثر نزدیک به تمام ِ حکومتهای انقالبی،
تمامیت خواه بود ،بلکه با بار ایئولوژی مذهبی بزودی
فضا را برای نیروهای غیر دینی و بویژه صاحبان
ایدئولوژی های صاحب مکتب دیگر ،تبدیل به دوزخی
غیرقابل زیستن کرد.
اکثر این نیروها تن به مهاجرت دادند و بسیاری در
زندانها محکوم به انفعال و انزوا شدند و برای بسیاری
قبرستانهایی ساختند یا وسعت دادند.
بخشی از همین نیرو که چنین دوزخی را از سر
گذرانده بود ،و نیز بخشی از نیروهای مسلمانی که آنان
نیز همراه انقالب و حتا حامیان پرو پاقرص و فعالین
حکومت شده بودند ،پس از کشتار دهشتناک دهه
شصت و در سکون خمود دهساله ،همراه با مجموعه
نیروی اندیشه ورز و چاره جوی روشنفکری ،در مسیری
طوالنی که دوم خرداد  ۱۳۷۶نقطه عطفش شد ،در
کسوت نیروهای خواهان تغییرات مسالمت آمیز در ایران
برخاستند .ثقل این نیرو در ایران است و همچنان با
کشش و کوششها و افتادن ها و برخاستنها تالش برای
تغییر مناسبات را در دو سو یعنی جامعه و حکومت
دنبال می کند .اما این نیرو در خارجه نیز که میدان
آزاد و امن سرنگونی طلبان است و بیشترین امکانات
مادی و فرهنگی و تبلیغی را در اختیار دارد ،حضور دارند
و تسلیم هیچگونه تبلیغات و تهدیدات و شانتاژها چه
زمانی که بسیاری از آنان به چتر فراگیر بوش پسر و چه
اینک که به تیم مبتذل ترامپ اتکا کرده اند ،بر انتخاب
مبارزه اصالح طلبانه به عنوان یک «راه » برای رسیدن
به آزادی و عدالت ایستاده اند.
چون فرصت نخواهد بود که بحث مورد نظرم یعنی
انتساب نادرست ِ مبارزه اصالح طلبانه به کوششی برای
اصالح حکومت را باز کنم ،همینجا ناگزیر از توضیح
هستم که تأثیر بر حکومت برای اصالح طلبانی که این
استراتژی را آگاهانه برگزیده اند ،هدف اصلی نیست .که
هدف تغییر مجموعه مناسبات بین مردم و قدرت حاکم
است به نوعی که مردم مشارکت و حضور را در هر عرصه
ای که حکومت خود را آنجا مطلق العنان می داند ،حق و
وظیفه بشمارند و انتقال مدام خواسته و حقوق مطالباتی
خود را با تاکتیکها و روشهای مختلف از شرکت در همه
انتخابات ها تا تشکیل نهادها و سازمانها و تشکلها در هر
عرصه از حیات اجتماعی و سیاسی را مانند بخشی از
زندگی روزانه خود پیگیری کنند.
اصالح طلبان می دانند که همین تالشهای مدنی در
جوامعی که از استیالی دیرپای استبداد در همه ابعاد
فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی رنج برده است،
بی هزینه نیست  .اصالح طلبان شاخصی که امروز
و همین حاال زیر باران شماتت ها و سرزنشهایی که
اصحاب قدرت از یکسو و خیل مردم خسته و ناامید ،و
ایضا درگیری مدام با ارباب سرکوب ،قلم می زنند و از
نهال امید به آینده پاسداری می کنند ،امروز و دیروزشان
شاهد این مدعاست.
گروهی دوست دارند که تالشهای اصالح طلبان
را در مقاطع انتخابات که تالش می کنند تا از ستبر
شدن دیوار استبداد و بهره برداری حکومت از غیبت
مردم بکاهند ،می بینند؛ اما تالش مدام آنها را که
متوجه  افشای پلشتی ها و دفاع از حقوق مردم و ارتقای
آگاهی آنهاست ،عامدا یا سهوا نادیده می گیرند و از آن
غیرمنصفانه تأسف بار تر ،حساب هر وزیر و وکیلی را
که به هر سودایی ممکن است در زمان به سوی اصالح
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توهماصالحات
رضا مردانی

چرا جریان اصالحات سرابی بیش نیست و برای
هرچه زمان میگذشت،
اعتالی ایران و ایرانی دگرگونی اساسی حاکمیت الزم دشمنی اقلیت در قدرت با
است؟
اصالحطلبان آشکارتر میشد .
انقالب  ۵۷ایران با جمعیتی با اکثریت سنتی به وقوع تا بعد از سال  ۸۸در انتخاباتی
پیوست و بیشتر کسانی  که از مهرههای کلیدی انقالب مشکوک در مجلس تشریفاتی
بودند به تدریج حذف شدند و گروهی مرتجع دینی شعار مرگ بر موسوی و کروبی
قدرت را در دست گرفتند که آرمانهایی غیر از آرمان و خاتمی سر دادند.
های مطرح شده در اوایل انقالب داشتند.
از وقایع  ۸۸به بعد دیگر
آرمان های انقالب به نوعی آرمانهای مشترک تمام این خط قرمز کامال برای
انسانها بود است بدین معنی که اگر جامعه ای به رفاه مردم مشخص شد و نمادهای
نسبی برسد به طور خودکار مطالبات مردم و جامعه اصالحطلبی به خصوص خاتمی
همین آرمانهای مشترک انسانها خواهد بود  .بعد از در مقابل جمهوری اسالمی
جنگ تحمیلی و افزایش نسبی رفاه ،ملت ایران  دوباره قرار گرفت  .با ممنوعالتصویر
خواستار چنین آرمانهایی شد .تا در سال  ۷۶در جریانی و ممنوعالخروج شدن خاتمی
به نام اصالحات خود را نشان داد .جریانی که خواستار هرگونه شبهه ای را که خاتمی همراه فرقه تبهکار است
تغییر خط مشیهای حکومت و باز خواهی آرمان های از بین برد.
غارت شده توسط فرقه تبهکار بودند .آرمانهایی که به
حمایت خاتمی از روحانی در انتخابات    ۹۲تاثیر
خاطر آنها در  ۵۷قیام کردند ولی بعد از تسلط فرقه بسزایی در پیروزی وی در دور اول انتخابات داشت .در
تبهکار به ایران بسیاری از این انقالبیون اوایل انقالب انتخابات مجلس سال ۹۴با انتشار لیست امید و حمایت
یا اعدام شدند یا زندانی و یا مجبور به ترک وطن .حال خاتمی از آن و در نهایت پیروزی تمامی اعضای لیست
در سال  ۷۶این آرمانها دوباره در نسل جوانتری مطالبه در شهر تهران و اکثریت در دیگر شهرها به خصوص
میشد .در چهارچوب قانون  ،سید محمد خاتمی در شهرهای بزرگتر دهنکجی مشهودی به اقلیت تبهکار
انتخابات نمادی و سمبلی از این آرمانها گشته و توانست محسوب میشد  .چراکه خاتمی در نقطه مقابل نظام
با بیشترین رای امیدی در جامعه ایران و نیز سایر حاکم قرار گرفته بود.
کشورها زنده گرداند.
پیروزی قاطع لیست امید در شوراهای شهر  ۹۶بار
چینش مجلس ششم اصالحات نیز نشانگر مطالبات دیگر نشان از محبوبیت قاطع کسی است که دشمن
مردم بود .ولی این مطالبات چیزی نبود که فرقه تبهکار نظام به حساب میآید .به قول سردار مرتضی طالیی از
میخواستند چرا که اوال به ضرر آنها از لحاظ مادی بود اصولگرایان سابقهدار ،انتخابات ایران به مفهوم انتصابات
و دوما آزادی های مدنی مطالبه شده مغایر با اعتقادات سید محمد خاتمی است.
مذهبی ناصحیح این کوته فکران بود.
با وجود پیروزی لیست امید باز مجلس شورای
قدرت بالمنازع از اهرم کنترل و فشار خود یعنی اسالمی خیلی از مجلس ششم تفاوت داشت چرا که
شورای نگهبان استفاده کرد که دیگر مجلسی به نام بسیاری از اصالحطلبان نتوانسته بودند از فیلتر شورای
اصالحات وجود نداشته باشد که در مقابل اینها قد علم نگهبان بگذرند به همین دلیل لیست امید فقط از
کند .از این بعد خط قرمزی کشیده شد و اصالحطلبان بین کسانی میتوانست مهره چینی کند که مخالفتی
در آنسوی خط و از دشمنان انقالب به حساب میآمدند  .با قدرت حاکم نداشته باشد و در واقع منفعل در برابر
البته این خط بین خودیها ( فرقه تبهکار) مشهودتر بود تصمیمات باال باشد  .میتوان چنین نتیجه گرفت که
و بین عموم مردم کمتر مشخص بود.
اقلیت تبهکار از نام و نشان اصالحات استفاده میکنند

تا مردم را به پای صندوق رای بکشانند.
خالصه ای از جریان اصالحات شرح داده شد که
درنهایت به نظر میرسد اصالحطلب واقعی نمیتواند
نقشی مؤثر در تحوالت داخلی حکومت داشته باشد .در
ادامه میخواهیم به چرایی این موضوع بپردازیم.
به نظر نگارنده دو عامل اصلی بیشترین تاثیر گذاری
را دارد .یکی ویژگیهای اقلیت حاکم که به واسطه درآمد
های نفتی دارای قدرت بدون نیاز به رای مردم هستند .و
دومی چهارچوب قانون اساسی که این حاکمان به وسیله
آن مشروعیت یافته اند.
در واقع قانون اساسی زمینه ای را برای گروهی فراهم
میکند که به وسیله شورای نگهبان هرگونه نظارت و
معترضی را در بدو ورود با رد صالحیت حذف نموده
و محل قانون گذاری فقط در اختیار خودیها باشد .رد
صالحیتهای مجلس هفتم چنانکه پیشتر گفته شد نمونه
بارزی از نقش این شورا در انحصار قدرت است.
در واقع قانون اساسی زمینه چنین دیکتاتوری را برای
کسی که در رأس قدرت است فراهم میآورد .اگر در
رأس قدرت فردی مستبد و غیرواقع بین باشد بیشتر
تصمیمها به نظر شخصی وی وابسته میشود .در حال
حاضر رهبر ایران در طول مدت زمامداری خود ثابت
کرده که فردی مستبد و غیر واقع بین است .دشمنی
فرسایشی وی با آمریکا و غرب ،حمایت قاطع وی از
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«بودن یا نبودن…»؟
محسن یلفانی

«اصالحپذیربودن یا اصالحپذیر نبودن؟»… تنها انقالب  ،۱۳۵۷اسالم ،حتی به
شباهت ظاهری این عبارت نیست که ما را به یاد جملۀ تصدیق خود آیتاهلل خمینی،
مشهور استاد بزرگ تراژدی میاندازد .پرسش یا مسئله دیگر یک نیروی سیاسی قابل
همانقدر دشوار و پیچیده شده است ،که خود مسئلۀ مالحظه به حساب نمیآمد .
«بودن یا نبودن».
نه تنها در صحنۀ سیاسی ،که
اما این تنها شباهت واژگانی نیست که تراژدی را به در امور اجتماعی هم اسالم،
یاد ما میآورد .همۀ آنچه که ما در این چهل و چند به مثابۀ الگو یا سنت رفتاری،
سال از سر گذراندهایم ،خود یک تراژدی تمام عیار است  .اهمیت خود را از دست میداد
پیش و بیش از هر چیز به این علت که باعث و بانیاش و در برخی رفتارهای سنتی،
خود ما بودهایم  .با نارضائیها و بلندپروازیهایمان  .از و نه ایمانی ،خالصه میشد .
یکهتازیها و ندانمکاریهای اعلیحضرت به تنگ آمدیم  .پدیدآمدن «جنبش»ها و
خواستیم که قانون و حقوق مردم رعایت شود .و از آنجا «جریان»های اسالم سیاسی
که دیگر اعتماد و اطمینانی به وعدهها و برنامههای بیش و پیش از هر چیز حاکی
اعلیحضرت نداشتیم ،درنیافتیم که در کارزاری که در از بحران تاریخی و ناکامی
پیش گرفتهایم ،غول مذهب – در هیئت یک روحانی اسالم در برخورد با جلوههای گوناگون زندگی نوین و
جلیلالقدر — در کنارمان قرار گرفته ،و به سرعت ،پیش ناتوانی آن در یافتن پاسخهای مناسب برای مؤمنان در
از آنکه به خودآئیم ،ما را به جائی «رهبری» خواهد کرد مواجهه با همین جلوهها بود  .آن بخش از جامعه که
که هیچ تصور یا تصویر روشن و مطمئنی از آن نداریم .در جنبش آزادیخواهانه را علیه شاه آغاز کرد ،به اسالم
تراژدیِ مدرن نیز دیگر خدایان المپ یا سرنوشت نیستند قشری بیتوجه و حتی از وجود آن بیخبر بود .اما با
که بازیگر اصلی را به مغاکی که سزاوارش نیست ،پرتاب شروع ابراز نارضایتی خود از رژیم بهلوی ،از ناخرسندی و
میکنند .این خود قهرمان است که بر اثر اعتماد به نفس کینهتوزی الیههای وابسته بدان نسبت به رژیم استقبال
بیمهار و بیمحابای خود و با بلندپروازی و پیگیری کرد و خود را با آنان همدرد و حتی متحد یافت.
آزمندانۀ آرزوهای پاک و واال اما دستنیافتنیاش،
در این میان اسالم سنتی ،یا قشری ،که تا این هنگام
شکست و نابودی خود را تدارک میبیند.
بیسروصدا به زندگی متواضعانۀ خود با توسل به تقیه
انقالب  ،۱۳۵۷که بدون ذکر صفت اسالمیاش هم در میان برخی الیههای سنتی جامعه ادامه داده بود  ،
بیمعنی و هم تحریف میشود ،دستاورد خود ماست .با به یمن برخورداری از رهبریِ شخصیتی کاریزماتیک،
این انقالب اسالم ،در هیئت بنیادگرایانه ،تعصبآمیز و به خود اتکا و اکتفا کرد و به خواست تاریخی جامعۀ
قشری خود ،حاکمیت کشور را در دست گرفت .آگاهی ایرانی تن در نداد .برعکس ،کوشید تا جامعه را به هیئت
نسبت به این خطر کم نبود و از گوشه و کنار نیز ابراز و به لباس خود درآورد .و در این کار تا آنجا پیش رفت
میشد .اما اضطراری بودن شرایط فرصت نداد تا این که حتی وقعی به دیگر مؤمنان مسلمان هم نگذاشت .
آگاهی تعمیم یابد و در مناسبات نیروها تاَثیر بگذارد .این این «دیگر مؤمنان مسلمان» سابقهای بس طوالنیتر در
امی ِد نه چندان بیپایه هم وجود داشت که رهبر فرهمند عرصۀ سیاست داشتند و با همین اعتبار «ملی-مذهبی»
اسالم بنیادگرا ،بعد از پیروزی و پذیرفتن مسئولیت ،در به مبارزه با رژیم شاه «مشروعیت» بخشیده بودند.
با پیروزی انقالب ،که دیگر در اسالمی بودن ناب آن
برابر دنیائی که بیاطالع او قرنها به پیش رانده بود ،از
شیطان تعصبات و عقدههای فروکوبیدۀ خود پیاده تردیدی نبود و رهبر عظیمالشاَن آن در یادآوری این
خر
ِ
شود و راه سازگاری با زمان در پیش گیرد.
واقعیت هیچ فرصتی را از دست نمیداد ،دیگر نیروهای
واقعیات موجود نیز این امید را تاَیید میکرد :در آستانۀ سیاسی که به مقابله با رژیم شاه برخاسته بودند ،گرفتار

آشفتگی و پراکندگی شدند.
حکومت اسالمی با سرعت و با اشتهائی بلشویکی
میخ خود را کوبید ،تا آنجا که اندک زمانی بعد دیگر
حتی نیازی به محبوبیت و اقبال نود و نه درصدی
مردم نداشت .برای نمونه ،گفته میشود که در فروردین
 ۱۳۵۸حدود  ۹۹درصد شرکتکنندگان در همهپرسی
به جمهوری اسالمی راَی دادند  .نه ماه بعد به هنگام
راَی دادن به قانون اساسی جمهوری اسالمی  این رقم
۲۵درصد کاهش یافت .هشت سال بعد ،در همهپرسی
بازنگری در قانون اساسی ،تنها  ۴۵در صد از واجدان
شرایط در راَیگیری شرکت کردند.
میتوان بخشی از این کاهش آراء را به پشت سر
گذاشتن وخامت اوضاع و فروکش کردن هیجان اُمت
حزباهلل نسبت داد .اما بخش دیگر را ،هر چقدر باشد،
تنها دلزدگی و یاَس همان دلبستگان اسالم ناب توضیح
میدهد .از این ارقام ،همچنانکه از برخی نظرسنجیهای
دیگر دربارۀ میزان اعتبار و محبوبیت حکومت اسالمی
تنها یک نتیجه میتوان گرفت :رژیمی بر بنیاد اصل
والیت فقیه نیازی به رضایت و حمایت اکثریت مردم
ندارد  .این رژیم تنها «هدایت» مردم را وظیفۀ خود
میداند .با این حال ،هر وقت الزم بداند و در واقع در
تنگناهائی که دائماَ بدانها گرفتار است ،از توسل به
تظاهرات و نمایشهای جمهوریخواهی باز نمیماند و تا
حد به راه انداختن نمایشهای عوامفریبانه در دیپلماسی
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به ساالری و سرداری رسیدند و زمانی که وضع دیگر
گشت ،گاه با رعایت حرمت اربابان پیشین و گاه بی هیچ
حرمتگذاری ،حکمرانی خود را برپا کردند.
این همه به معنای آن نیست که همۀ ظرفیتها و
ذخائر جامعۀ ایرانی ،در جریان بزرگترین دستبرد تاریخ
معاصر مصادره و خنثی شده است و دیگر هیچ روزنۀ
روشنی به روی آینده گشوده نیست  .حضور فعال و
خستگیناپذیر نواندیشان دینی در کارزار راندن دین از
عرصۀ حکومت،کار و تالش بیوقفه و پرثمر فرهنگورزان
ایرانی ،نمونههائی سخت دلگرم کننده برای امیدبستن به
آیندۀ کشور است .تصادفی نیست که زعمای جمهوری
اسالمی همواره با حسرت و کینه از خاکریز فتح نشدۀ
فرهنگ یاد کردهاند.
در حالی که دستگاه حاکمۀ اسالمی تا خرخره در
تباهی و فساد غرق شده و در انبوه مشکالت خودساخته
دست و پا میزند و کابوس خیزش میلیونی تهیدستان
هر بیشتر و بیشتر به واقعیت نزدیک میشود ،بر عهدۀ
کنشگران سیاسی و اجتماعی است که سرانجام از
حاصل چهل سال تالش و تحمل و کندوکاو طاقتفرسا
چشماندازی روشن و امیدبخش برای آینده فراهم آورند.

و غیره هم پیش میرود.
حکومت اسالمی با توسل به سرکوب و خشونت
کور ،حتی آنجا که هیچ دلیل و بهانهای برای اعمال
آن وجود نداشت،سلطۀ بیچون و چرای خود را تاَمین
کرد .اما باالتر و مهیبتر از سرکوب و خشونت ،تعبیه و
تحمیل اصل والیت فقیه بود که همچون یک سیاهچالۀ
کیهانی هر گونه نور یا صوت متفاوت یا مخالف را در
خود خفه میکرد .زیر جاذبۀ مرگبار همین سیاهچاله
بود که جمهوری اسالمی دو فرصت تاریخی را که مردم
به او اهدا کردند ،از دست داد و خود را از تداومی که
میتوانست با اندک بهرهای از اصالحات و عقالنیت همراه
باشد ،محروم کرد« .اصالحطلبانی» که رهبری این دو
فرصت را به عهده گرفته بودند ،در اکثریت بزرگ خود
راه سازش و ساخت و پاخت با حاکمیت را در پیش
گرفتند.
اسالم بنیادگرا با جاذبۀ اصل والیت فقیهاش برای
مؤمنان متعصب به زودی در کشورهای اهل تسنن
هم جوانه زد و به انگیزهای موجود و ملموس برای
تجدید حیات اسالم سیاسی انتقامجو در قالب گروهها
و گرایشهای جهادی تبدیل شد.

***
از این اشارهها که چهل سال است تکرار میشوند
و اغلب این توهم را ایجاد کردهاند که حکومتی چنین
«تصادفی و نابهنگام» به زودی از سر راه برداشته میشود
یا میتوان آن را «اصالح» کرد و یا انتظار داشت که
«تحولی» از سر بگذراند ،تنها یک نتیجه میتوان گرفت:
رویداد انقالب اسالمی تنها با تاَویل آن به نبرد
تاریخی برای بیرون راندن دین ،در خوانش قشری و
بنیادگرای آن ،از قلمرو سیاست و حکومت قابل فهم
است .در این نبرد جائی و مجالی برای اصالحطلبی و
اصالحپذیری نیست .این واقعیت که در برخی کشورها
به این یا آن روش گذار از دیکتاتوری یا تمامخواهی به
درجهای از مردمساالری صورت گرفته؛ یا این که در آراء
و پیشنهادهای صاحبنظران راههائی برای تحقق شرکت
مردم در سرنوشت میهنشان پیشبینی شده؛ هیچ یک
ربطی به حکومت اسالمی ندارد و نمیتوان با اتکاء به آنها
به دگرگونی و تحول امید بست.
در حال حاضر آنچه دربارۀ آیندۀ نزدیک میتوان
گفت چیزی است نه چندان بیشباهت به آنچه که در
دربار سامانیان گذشت :غالمانی در ازای خدمت صادقانه

ادامه از صفحه 54
طلبان یا اصولگرایان برود ،در حساب اصالح طلبانی
که پای اعتقاد خود به آزادی و عدالت ایستاده اند می
گذارند.
تحول خواهان کدام نیرو هستند؟
آنچه من در این باره بگویم از یکسو به شناخت
احتماال ناکافی خودم از این جریان و صاحبان این
اعتقاد برمی گردد و از سوی دیگر به کمبود آثار و
ادبیات توضیحی و تحلیلی که بر ذمه منتسبان به این
اندیشه است .این هست یا غیر ازاین؛ من تحول خواهی
را برآمدی و انشعابی از اندیشه اصالح طلبی می دانم که
متأسفانه تحت تأثیر شکستهای اصالح طلبان در حفظ
قدرت و ایجاد تغییراتی که مورد نظر ایشان باشد ،شکل
گرفتند .انتقادی که می تواند در درون به کمک انسجام
نضج اندیشه اصالحات بیاید و طبق رسم معمول جامعه
ما راه ایجاد تشکل و دفتر دیوان دیگر می جوید .من از

تفاوتهایی که برخی از دوستان سعی دارند میان خود و و دانایی بیشتر به کار بگیریم  .بویژه وقتی که همه
اصالح طلبان ترسیم کنند ،هیچ خطوط خواندنی نیافتم تالشهای سرنگونی طلبان با شکست و فجایع انسانی
و جز آنکه نقدهایی نمونه وار هستند در درون اصالحات .روبرو می شود!
باری ،ما عقال ناگزیریم به عنوان یک ملت به تجربه
پایان و ماحصل تالشم در اثبات نادرستی این اندیشه
دهها ساله خویش اتکا کنیم .عمر اصالحات در ایران است که گویا اصالح طلبان در صدد تغییر حکومت
برخالف تعارف کنایه بار دوستان نه بیست سال اسالمی به یک حکومت دموکراتیک هستند تا آنگاه
که هشت سال بوده است و این هشت سال بهترین و به آن وسیله به تغییرو تحوالت اجتماعی و سیاسی
سالهای زندگی اجتماعی و سیاسی ملت ما بوده است  .برسند .خیر! چنین نیست .تغییر مناسبات در جامعه
اصالحات در حفظ حکومت به دلیل بی تجربگی خود ،و میان جامعه و قدرت حاکم است که تغییراتی را که
به دلیل مقاومت مرگبار جریان مقابل ،پس از هشت مبتنی بر نیاز اجتماعی است و پایه هایش بر وجدان و
سال شکست خورد در حالی که غول آزادی و عدالتی فرهنگ جامعه قرار دارد ،به مردم و به حکومت تحمیل
که از شیشه بیرون آورد دیگر با هیچ فشاری به درون می کند .تن سپردن حکومت ها به تغییرات مثبت و
بازنگشت .مطبوعات ،موسیقی ،سینما ،محدودیت روابط پایدار نتیجه ارتقای فرهنگی و رشد آگاهی جمعی است
اجتماعی زن و مرد ،آزادی نسبی پوشش دیگر هرگز به و نه بر عکس.
قبل از دوم خرداد هفتاد و شش بازنگشت .عقل سلیم
به هر رو اصالحات یک راه زندگی و مبارزه ی توامان
به ما چه می گوید جز اینکه تجربه های مثبت را زیرکی است .راهی در مقابل انقالب ،در مقابل انفعال.

ادامه از صفحه 55
احمدی نژاد ،عدم واکنش به عملکرد ( رد صالحیت ها)
شورای نگهبان که زیر نظر وی فعالیت میکند ،استفاده
از حکمهای حکومتی که در قانون اساسی تعریف نشده و
موارد دیگری که نتیجهای جز عدم پیشرفت کافی ایران
و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی ندارد.
اختالف طبقاتی شدید ،وضعیت معیشت بسیار
ضعیف طبقه پایین ،سقوط ارزش ریال ،زندانیان سیاسی
و عقیدتی فراوان ،وضعیت تاسفبار محیط زیست ،تنزل
ارزش پاسپورت ایران از بهترین ها به کمترین ها ،فرار
مغزها ،فساد شدید درون حکومت و حقوق های نجومی،
تنزل هواپیمایی ایران از بهترین به بدترین در جهان و
بسیاری موارد دیگر نتیجه اینچنین مدیریت تحت سلطه
ولی فقیه میباشد.
برای کسی یا گروهی در حاکمیت با ویژگی های
استبدادی که هیچگونه بازخواستی برای عملکرد وی
صورت نمیگیرد در چهارچوب قانون اساسی و حتی
فراتر از آن اختیاراتی برای خود متصور است که هرگونه
دگراندیشی را حتی اگر از خودی ها هم باشد به راحتی
حذف مینماید.
شاید یکی از دالیل استبداد خامنهای آموزههای دینی
و مذهبی باشد که به همذات پنداری وی و اطرفیانش

با پیامبران ،معصومین و اولیای الهی میباشد که خود را طلب نماها هستند که تاثیری در تغییر وضعیت مردم
در سطحی باالتر از عموم مردم میپندارد.
به سمت پیشرفت و رفاه بیشتر را ندارند .اثبات مطلب
ساختار قانون اساسی ،چنانچه اشاره شد زمینه ای مذکور عملکرد دولت روحانی است با چیدمان گلچینی
برای حذف هر متفکر غیر خودی را فراهم میکند  .از کابینه هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی .شاید این
شورای نگهبان نهادی است که طبق قانون زمینه گلچین نمونهای از اصالح طلب نماهایی هستند که در
ساز این تبعیض میباشد .بنابراین هرکس که بخواهد قالب فریب اصالح طلبان در صدد افزایش حضور مردم
در مجلس قانونگذاری حضور داشته تا در تصمیهای در انتخابات و به نوعی مسکنی برای بقای نظام سیاسی
کالن حکومت نقشی داشته باشد نبایستی مخالفتی با حاکم باشند.
تصمیمات مقام والیت فقیه که خود مانع بزرگی در
همانطور که پیشتر گفته شد سید محمد خاتمی در
اعتالی ایران و ایرانی است داشته باشد .لذا همانگونه سالهای بعد جنبش سبز به عنوان نمادی از اصالح طلبان
که تجربه در رد صالحیت گسترده مجلس هفتم نشان و در مقابل حکومت قرار گرفته و شناخته میشد و بر
داد هیچ اصالح طلب واقعی نمیتواند در مجلس و یا هیچکس پوشیده نیست حمایت وی از حسن روحانی
نهادهای دولتی حضور داشته باشد.
و لیست امید تاثیر بسزایی در نتیجه انتخابات داشت .
استبداد حکومت تا حدی است که نه تنها مانع بعضی ها چنین نتیجه میگیرند که پیروزی لیست
حضور اصالح طلبان واقعی در نظام نمیشود بلکه حتی حمایتی خاتمی شکستی برای  اقلیت در قدرت بود.
مشکالت فراوانی را برای آنها در زندگی روزانه فراهم
به نظر نگارنده در حال حاضر هیچ کسی در ایران
مینماید چنانچه بسیاری از این اصالح طلبان تجربه دارای شخصیت کاریزماتیک موثری همانند سید محمد
فصل از خدمت ،زندان ،شکنجه ،و تبعید خودخواسته خاتمی نیست .لذا از ایشان میخواهیم با موضع گیری
(پناهندگی) را دارند.
های واضح علیه استبداد حاکم گامی مؤثر در پیشبرد
از نگاهی دیگر میتوان اصالح طلبان را نیز به دو طیف حاکمیت قانون و حقوق بشر بردارد تا هم مردم ایران به
اصالح طلب واقعی و اصالح طلب نما تقسیم کرد .آنچه آزادی برسند و هم شخصیت کاریزماتیک آقای خاتمی
که از اصالحات در ایران و حکومت مانده همان اصالح خدشهدار نشود.
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آستانه ( ۳۴تازه های ادبیات فارسی)
بامداد ارشادی

در این شماره به معرفی چهار ترجمه در بازار کتاب  ۲۰۱۹در ابوظبی دارفانی را
و ادبیات ایران میپردازیم:
گفت.
دین و قدرت؛ خوانشی نو از حاکمیت
“دین و قدرت” کتابی است
دکتر محمد شحرور
که سعی کرده خوانشی نو از
ترجمه :دکتر عبداهلل ناصری طاهری ،دکتر سمیه دین عرضه کند  .نویسنده
سادات طباطبایی
برای برآوردن این خواسته
نشر :مروارید
مراحل تحول و تکامل مفهوم
دین و قدرت ،خوانشی نو از حاکمیت ،نوشتهی حاکمیت را از عصر خوارج
دکتر محمد شحرور مهندس عمران و اسالمپژوه از تا به امروز بررسی میکند
نواندیشان دینی اهل سوریه و از اعضای اتحادیهی و نشان میدهد که خوانش
عقل گرایان عرب است( .این اتحادیه در سال  ۲۰۰۷ایدئولوژیک از حاکمیت
دکتر عبدالمجید شرفی ،نواندیش مسلمان تونسی و چگونه بر دیدگاه اسالم
از برجستگان این حوزه تاسیس کرده است ).محمد گرایانی همانند ابواالعلی
شحرور در سال  ۱۹۳۸در قاره در منطقه النبک سوریه مودودی و سید قطب تاثیر
چشم به جهان گشود  .او فرزند پنجم خانوادهای از گذاشتهاست.
طبقه متوسط بود .با آنکه پدرش ،مردی مذهبی بود
شحرور در بررسی پیوند میان دین و قدرت نخست
اما او را به جای مدرسهی مذهبی به مدرسهی علوم بر این نکته تاکید میکند که دین اسالم جهان شمول
جدید فرستاد .محمد در دمشق مدرک دیپلم گرفته است زیرا بنیاد آن بر مجموعه ارزشهای اخالقی است
و سپس با بورس تحصیلی دولتی برای تحصیل در که با فطرت انسان همسوست و بدین علت از سوی
مهندسی عمران به مسکو رفت  .او در سال  ۱۹۶۴انسانها در هر زمان و مکان پذیرفته میشود .سپس
میالدی از دانشگاه دولتی مسکو فارغالتحصیل شد  .اظهار میدارد اجبار و اعمال قدرت در پذیرش دین
محمد شحرور در آنجا با فلسفهی مارکسیسم ،آشنا و بی معناست؛ بنا به آیهی قرآن« :ال إکراه فی الدین» .
دچار بحران ایمان شد .با این حال در نهایت ،ایمان بدین ترتیب اگر از اجبار دین سخن میگوید ،منظور
دینی خود را بازیافت ،ایمانی که دیگر مانند دیانت اجبار معنوی است که از پذیرش خودخواسته فرد و
سنتی نبود.
تسلیم شدن در برابر دین بدست میآید .میخوانیم
محمد شحرور پس از فارغالتحصیلی بیدرنگ به که ”:باید میان سلطهی دین و سلطهی حکومت فرق
دمشق بازگشت و به عنوان استادیار در دانشکده نهاد  .سلطهی دین ،با وجدان انسان سروکار دارد
مهندسی دانشگاه دمشق به تدریس پرداخت .شحرور و امری است درونی نه بیرونی ،در مقابل سلطهی
بار دیگر در سال  ۱۹۶۸میالدی به دوبلین در حکومت است که در سه سطح قانونگذاری ،اجرایی و
جمهوری ایرلند رفت و از دانشگاه دوبلین کارشناسی قضایی تعریف میشود” .
ارشد و سپس دکترای مهندسی عمران خود را گرفت
“و از آن زمان که خداوند روح در تن انسان دمید،
و به دمشق بازگشت و در دانشکده مهندسی دانشگاه دیالکتیک دین و قدرت در زندگی بشر برجا و اثرگذار
دمشق استخدام شد و تا بازنشستگی در سال  ۲۰۰۰بوده است؛ دیالکتیکی در میانه جدلهای فریبکارانه
میالدی استاد تمام آن دانشگاه بود  .محمد شحرور ،که در آن ،گاهی دین غالب میشد و گاهی قدرت؛ بی
یک قرآنشناس بود .او تحصیالت اسالمی دانشگاهی آن که این میدان ،فاتح یا مغلوب همیشگی داشته
و حوزوی نداشت و فردی خودآموخته بود .او سیزده باشد .نه دین میخواهد در برابر قدرت سر فرو آورد و
کتاب در زمینه اسالمشناسی منتشر کرد و در دسامبر نه میتواند از آن رهایی یابد و نه قدرت از چرخیدن

بر گرد رقیب دست میکشد تا مگر به رویای چنگ
آویختن در دین جامه عمل پوشاند  .این واقعیت
تاریخی بر هیچکس پوشیده نیست که دیالکتیک
میان دین و قدرت در تمام مراحل تاریخ بشر،
مصیبتهای فراوان و جنگهای ویرانگر از خود بر
جای گذاشته است و این روند همچنان ادامه دارد .هر
بار که سنگ آسیاب این دیالکتیک میچرخد ،هرکه
و هر چه را که در مسیرش است ،میکوبد و هر بار
حاصل این کوفتن و خردکردن جانکاه ،دستاوردهایی
زودگذر است که برای نبرد پیش رو حکم آتش بس
را دارد  .گاه این دستاورد ،حکومتی است که رخت
دین بر قامت میافکند و گاه دینی است که لباس
حکومت بر تن میکند  .بدین ترتیب در بر همین
پاشنه میچرخد بی آنکه یکی از فریفتن و عشق بازی
با دیگری دست کشد ،با این امید که سلطه خود را
بر او تحمیل کند یا در را به دست آورد .در هر حال
هدف یک چیز است و آن سیطره برسرنوشت زندگی
مردم است از رهگذر واداشتن آنان به تسلیم در برابر
قدرت دین مسلط”.
شاید سوالی که برای خواننده بعد از خواندن
این پاراگراف پیش بیاید این است که :این کدامین
دین است که هرگز از همراهی با قدرت برای
خواستههایش دست نکشیده؟ این چه دینی است که
مردم را به تسلیم در قدرت وامی دارد؟ آیا این دین،
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حقیقتا همان دینی است که خداوند برای بندگان
خود پسندیده تا به یاری دین و برای دین ،یکدیگر
را از پا درآورند؟
در ادامه نویسنده اینطور پاسخ میدهد که:
“دینی که با قدرت ،عشق بازی میکند و از
دوستی با آن دم میزند تا به رضایتش دست یازد و
سر در برابرش خم کند ،دینی نیست که خداوند برای
بندگانش پسندیده است بلکه تصویری زشت و تحریف
شده از دین حقیقی است که قدرتپرستان آن را برای
فریفتن مردم عرضه میکنند زیرا دین حقیقی که
دین خداوند است ،در دست هیچکس نیست و تسلیم
قدرت یا خواست دیگری نمیشود و به هیچکس اجازه
نمیدهد عبای دین بر تن کند و یا از آن برای همراه
ساختن مردم سود جوید زیرا دین حقیقی ،آسمانی
است و برای رسیدن به انسان که مقصود نهایی اوست،
بی نیاز از وساطت دیگری است .از آنجا که این دین در
برابر قدرت سر تسلیم و پذیرش فرو نمیآورد ،قدرت
به ناچار در هر زمان و مکان نقابهایی مسخ شده از
چهره دین میسازد و آن را به عنوان جانشین دین
رو میکند تا ستم خویش را مشروع جلوه دهد و راه
سرکوب در پیش گیرد و به نام دین ،خود را تحمیل
کند؛ حال آن که دین از این همه دور است  .دین
خداوند جهان شمول است و آن را برای تمام بشریت
از زمان آدم تا روز رستاخیز روا داشته است؛ دینی که
دربارهاش میفرماید« :پس به آیین خالص پروردگار
رو کن .این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن
آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست .این است
آیین استوار ولی بیشتر مردم نمیدانند» (روم )۳۰؛
همان دینی که خداوند بشریت را بر آن سرشته است،
دینی که مهربانی و جهان شمولی از ویژگیهای آن
است  .آن زمان که مردم بر اساس ارزشهای مطلق
انسانی با یکدیگر رفتار میکنند ،دین حقیقی جلوهگر
میشود؛ ارزشهایی که هیچکس ،هرچند بلند مرتبه،
نمیتواند آنها را دستمایه تجارت خویش سازد  .این
ارزشها برای جلوهگری بی نیاز از قدرتند و انسان
نیز برای پایبندی به آنها به قانون تحمیلی حکومتی
نیاز ندارد زیرا ارزشهای مذکور جوهر ناب انسانیت
هستند؛ همان انسانیتی که خداوند هنگام دمیدن
روح در کالبد آدمی ،به او بخشیده است .این جوهره
ارزشی ناب قابل چانهزنی نیست زیرا نمایانگر آزادی
انسان است؛ خصلتی که از رهگذر آن خداوند ،انسان
را بر دیگر باشندگان برتری داده است و انسان در
تعامالت خود با دیگری در چارچوب عام اخالقی از
آزادی خویش بهره میگیرد  .این چارچوب به رغم
تغییر و دگرگونی قدرتها ثابت و پایدار باقی می ماند .
نیازی نیست برای تعامالت اخالقی انسان قانون وضع
شود یا از خالل احکام دینی صبغه شرعی به آن
افزوده شود تا احکام شریعت چگونگی این تعامالت
را تعیین کنند زیرا درون هر انسانی قدرتی به ودیعه
نهاده شده است که او را وا میدارد مطابق با ارزشها
زندگی کند چراکه دین از فطرت نهان که انسان با آن
سرشته شده است ،سخن میگوید”.
نکته ای که در کتاب نویسنده زیاد روی آن تاکید
دارد آزادی انسان است که موجب میشود در تمام
حوزههای زندگی بر اساس ارزشهای انسانی رفتار کند
و تا روز قیامت نیز این گونه خواهد بود .و باید پذیرش
این ارزشها از سر اختیار باشد تا مفهوم جانشینی
خداوند را در این جهان محقق سازد .خداوند انسان
را به جانشینی برگزیده است پس در انجام آنچه که
به آبادانی زمین میانجامد ،آزادی عمل داده« :به یاد

آور زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت :من در محکمی چنگ انداخته است که گسسته نمی شود .
زمین جانشینی نهادهام .فرشتگان گفتند:آیا کسی را خداوند شنوا و دانا است» (بقره .)۲۵۶ :دین خداوند
در آن جای میدهی که فساد کرده و خون میریزد؛ از تهمت اجبار دور است؛ تهمتی که قدرت پرستان
حال آن که ما تسبیح و حمد تو را به جا آورده و تو برای تحمیل سلطه خود دامن دین را به آن بیاالیند.
را تقدیس میکنیم .خداوند گفت :من چیزی میدانم
نویسنده در کل کتاب سعی کرده ثابت کند که
که شما نمیدانید» (بقره .)۳۰:جانشینی خداوند فقط قدرت و حاکمیت با دین فرق دارد ،ظلم با فسق و کفر
به انسان عطا شده نه دیگر مخلوقات زیرا انسان تنها متفاوت است .میان حکم و امر اختالف است و حرام
آفریدهای است که میتواند بار جانشینی خداوند را بر با آنچه که از آن نهی شده یکی نیست و متشابهات
دوش کشد و خداوند نیز بر این امر شهادت میدهد؛ در قرآن معنای مشخص دارند و برخالف باور فقیهان
آنجا که می فرماید«:من چیزی می دانم که شما مفاهیم شناور نیستند.
نمیدانید ».بدین ترتیب جانشینی خداوند انسان را
️سر کالس با کیارستمی
شایسته آن میسازد که در تمامی انتخابهای خود
پال کرونین
آزاد باشد.
ترجمه :سهراب مهدوی
مطابق با معیار انسانیت ،آدمی در تمام حوزههای
نشر :نظر
زندگیاش :حوزه عقیدتی ،آنچه را که میخواهد،
سر کالس با کیارستمی ،کتابی است که در
بپذیرد و فکری ،اجتماعی ،سیاسی و … کامال آزاد واپسین روزهای حیاتش منتشر شد  .کتابی که قرار
است تا آنچه را که میخواهد و آنچه را که نمیخواهد ،شده بود همانگونه که در خانهاش در کنار پنجرهای
رد کند“  .انسان برای پاسداری از کرامت انسان  .رو به باغچهای سرسبز با درختانی بلند بستری بود،
باید به معیار انسانیت پایبند باشد و نباید به هیچ برای مراسم معرفیاش حضور پیدا کند  .گفته بود”:
سلطه خشونت طلبی اجازه دهد ارزشهای انسانی اما انتظار حرف زدن از من نداشته باشید ”.منتظر

دین و قدرت ،خوانشی نو از حاکمیت ،نوشتهی دکتر محمد شحرور (ترجمه

عبداهلل ناصری طاهری ،سمیه سادات طباطبایی .شحرور مهندس عمران و اسالمپژوه
از نواندیشان دینی اهل سوریه و از اعضای اتحادیهی عقل گرایان عرب است .محمد

در دمشق مدرک دیپلم گرفته و سپس با بورس تحصیلی دولتی برای تحصیل در

مهندسی عمران به مسکو رفت .او در سال  ۱۹۶۴میالدی از دانشگاه دولتی مسکو

فارغالتحصیل شد .محمد شحرور در آنجا با فلسفهی مارکسیسم ،آشنا و دچار

بحران ایمان شد .با این حال در نهایت ،ایمان دینی خود را بازیافت ،ایمانی که دیگر
مانند دیانت سنتی نبود .محمد شحرور ،یک قرآنشناس بود .او تحصیالت اسالمی

دانشگاهی و حوزوی نداشت و فردی خودآموخته بود .او سیزده کتاب در زمینه
اسالمشناسی منتشر کرد و در دسامبر  ۲۰۱۹در ابوظبی دارفانی را گفت.

را سرکوب نماید .راه پایداری در برابر چنین قدرتی
تسلیم نشدن در برابر آن است؛ قدرتی که میکوشد
به یاری قوانین تحمیلی انسان را به بردگی کشاند
زیرا تسلیم شدن در برابر قدرت و پیروی از آن ولو
با اکراه و پذیرش آن گرچه با ناخرسندی ،به صورت
ضمنی بیانگر دست کشیدن از انسانیت است و در
پی آن کنار گذاشتن وظیفه جانشینی که بر عهده او
گذاشته شده و رها کردن آزادی که خداوند ،انسان
را به واسطه آن بر دیگر مخلوقات برتری داده است
شایسته است انسان ،برای پاسداشت این داشتههای
گرانبها ،هرگونه اجبار و اعمال قدرت سلطه طلبانه را
که بر او تحمیل میشود ،رد کند”.
دین در تنگنای زمان و مکان نمیگنجد بلکه دینی
است جهان شمول و آزاد از قیدوبند زمان و مکان
و با منافع فردی گروهی از مردم در دایره مرزهای
جغرافیایی پیوندی ندارد و به دور از برنامهریزیهای
سیاسی است که هدفش چیرگی عدهای بر دیگری
است  .هر انسانی آزادانه دینی را که می خواهد،
برمیگزیند و به آن عمل میکند؛ بنا به این سخن
خداوند« :در دین هیچ اجباری نیست  .هدایت از
گمراهی مشخص شده است .پس هرکس به طاغوت
کافر گردد و به خداوند ایمان آورد ،به دست اویز

و شاید مشتاق انتشار کتاب بود  .نه به دلیل انتشار
کتابی درباره خودش .بیشتر برای لذتی که انجام کار
در پیرامون او صورت میگرفت.
پال کرونین کارگردان و فیلمنامهنویس ،عباس
کیارستمی را برای اولین بار در سال  ،۱۳۸۴در شهر
لندن دیده است ،جایی که او یکی از کارگاههای
خود را برگزار میکرده”.در اصل من «دانش آموزی
بودم که با آثار «استاد» آشنایی الزم را نداشت اما
چیزی شنیده بودم که باید به حرفهای این استاد
به دقت گوش کرد  .این خصوصیات مرا از دیگر
شرکتکنندگان مشتاق این کارگاه چندان متمایز
نمیکرد  .همگی وظیفه داشتیم تعدادی فیلم کوتاه
دیژیتال تا پایان آن هفته بگیریم و تدوین کنیم .اما
به محض این که کیارستمی لب به سخن باز کرد،
بی سروصدا خودم را از راسته فیلمسازان -اغلب-
جوان کنار کشیدم و بر این شدم که وقت خود را
صرف یادداشت گفتههای کیارستمی ،تعاملش با
شرکتکنندگان در کارگاه ،و ثبت ایدههایش کنم”.
و اینچنین میشود که یادداشتهای با ارزش او در
غالب کتابی با ارزش از کیارستمی به چاپ میرسد .
پال کرونین در طول چند سال بعد ،با کیارستمی
در کارگاههای نروژ ،ایتالیا ،مراکش و نیویورک همراه
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شده“  .از مکتب خانه تا مکتب خانه ،میرزا بنویسی
بودم ناخوانده و غیررسمی؛ “پس از مدتی ،برایش
روشن شده که مطالب مناسب برای عرضه در کتاب
کامل شدهاست“ .قریب به یک دهه پس از ورود به
اولین کارگاه ،دیگر میدانستم که شرکت در کارگاه
ده روزه او در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک حسن
ختامی خواهد بود برای پایان میرزابنویسی و شروع

حسی غربال میشود ،با گیرهای روانیمان کلنجار
میرویم ،و به احساسات و خواستههامان پی میبریم .
خیال پردازی ما را مدتی از دنیای روزمره دور میکند .
برخی خیال پردازترند  .وقتی دشواریهای زندگی
گریبانما را میگیرد ،خودبه خود به عالم رؤیا پناه
میبریم  .هر چه بیشتر واقعیات را نفیکنیم بیشتر
در دنیای خیال غوطه میخوریم ،دنیایی که الاقل

پال کرونین کارگردان و فیلمنامهنویس ،عباس کیارستمی را برای اولین بار

در سال  ،۱۳۸۴در شهر لندن دیده است ،جایی که او یکی از کارگاههای خود را

برگزار میکرده».اما به محض این که کیارستمی لب به سخن باز کرد ،بی سروصدا

خودم را از راسته فیلمسازان -اغلب -جوان کنار کشیدم و بر این شدم که وقت خود

را صرف یادداشت گفتههای کیارستمی ،تعاملش با شرکتکنندگان در کارگاه ،و ثبت
ایدههایش کنم ».و اینچنین میشود که یادداشتهای با ارزش او در غالب کتابی با
ارزش از کیارستمی به چاپ میرسد.

جمع کردن کتاب ”.پال کرونین پیش از این کارگاه به نظر میرسد افسارش بیشتر دستمان است ،و هیچ
تمام هم وغم خود را به پژوهش داده ،بخصوص در نظام نظارتی نمیتواند در آن نفوذ کند .با رؤیا ،بدون
مورد تاریخ معاصر ایران .چون کیارستمی تمامی عمر آنکه قدمی برداشته باشیم ،از الی میلههای زندان
خود را در ایران سپری کرده ،برای همین به نظرش میگذریم ،و زندگی را آن سوی دیوارها میجوییم .
رسیده کتابی که به جهانبینی او میپردازد نیازمند رؤیا فرصتی است برای تحمل پذیرتر کردن زندگی .
درک عمیق از محیط و شرایطی است که آثار او از آن رؤیا ما را از گزند دشواریها میرهاند ،استوارترمان
برخاسته است .انگیزه او برای سفر دو هفتهای به ایران میکند  .اگر دستگاهی میتوانست خیاالت را اندازه
در سال  ۱۳۹۲و سپری کردن زمانی با کیارستمی نیز گیری کند ،آنگاه میدیدیم که دنیای ذهنی یک
همین بوده  .نتیجه این شد ،کتابی که ابتدا به زبان راننده مترو (که در تمام مدت در فضای بسته است)
انگلیسی و سپس توسط سهراب مهدوی به فارسی تا چه اندازه مشغول است .آواز پرنده در قفس بلندتر
ترجمه شد که پس از خواندن کیارستمی مهر تاییدی است.
بر مطالب زده شده.
در همهی مباحثی که کیارستمی بحث میکند،
کیارستمی در اولین روز کارگاه میگوید که چیزی توجهاش به بیان شاعرانه است ،به حرارت فضای میان
ندارم به شما بیاموزم  .در حقیقت من هیچگاه به دو خط ،به یافتن راز آلودگی در پدیدهها .هر سه این
نشستهای اینچنینی آموزشی نمیگویم چون از این رویکردها را برای درک عمیق تری از فیلمسازی و
واژه خوشم نمیآید .عالقهای به پند و اندرز هم ندارم  .داستان گویی ضروری میداند”.بدون دقت نظر ،نقشها
آنچه که دارم تجربهی سالها فیلمسازی و روش رنگ میبازد .بدون پشتکار ،بار به سرمنزل نمیرسد .
فردی من است و چیزی که در این کارگاه میشنوید بدون بیان غنایی ،مهارت بی روح میشود  .پیش از
آیه نیست .در هفتههای آتی من بیشک همان اندازه سخن گفتن به دقت بیاندیش ،زمانی که میگویی
میآموزم که امیدوارم شما بیاموزید.
با آوازی رسا بگو ،و به آهنگی بگو که برایت معنی
آنچه در این کتاب موج میزند جدا از مباحث دار باشد” .
فیلمسازی درس زندگی است .میگوید :درک رابطه
معتقد است که بر خالف غرب ،در ایران شعر قلمرو
میان قصهگو و شنونده حیاتی است .موالنا در یکی از خواص دارد .حتی کسی که سواد چندانی هم ندارد
حکایتهایش میگوید که اگر بالغتی در کسی باشد شعرهای زیادی را به سینه سپرده  .ایران کشوری
به خاطر اشتیاق شنونده است.
است که در آن به زیارت قبور شعرا میرویم و در آن
پال کرونین از قول کیارستمی نوشته”:همانطور که برنامههایی در تلویزیون وجود دارد که فقط به پخش
در زندگی از دروغ خوشم نمیآید ،در هنر هم دروغ شعر مشغول است  .مادربزرگم هرگاه میخواست غر
را نمیپسندم  .هر داستانی که مرا تحت تاثیر قرار بزند یا عشق خود به چیزی را نشان دهد ،از شعر
میدهد به آن گرایش دارم گوشهای از حقیقت را در استفاده میکرد  .آدمهای ساده در ایران هم برای
خود دارد .فیلم همان زندگی است که نیازی نیست خودشان معرفتی غنایی دارند .این برای یک فیلمساز
حقیقت را موبهمو بازگو کند میتواند بر حقیقت سرمه غنیمت است و میتواند جانشین کاستیهای فنی کار
بکشد  .کار من و تمام فیلمسازان این است که به شود.
تماشاگران دروغ تحویل دهند اما این دروغها به ما
یک بار از من سئوال کردند که آیا پایه و اساس
کمک کنند که به الیههای عمیقتر واقعیت انسانی هنر ایران شعر است  .گفتم به نظرم میرسد اساس
پی ببریم”.
تمامی هنرها شعر باشد  .هنر یعنی کشف و شهود،
او بارها از قوهی تخیل و رویا که موهبت الهی هویدا کردن دادههای جدید  .شعر ما را به تعالی
است در هنر فیلمسازی میگوید .اینکه ما رؤیایی که میرساند .به ما کمک میکند از روزمرگی بگریزیم .و
میبینیم بدون دلیل و کارکرد نیست .زشتیهایی در این گریز همان هنر است .بیان هنری ،جهانی را پیش
دنیا وجود دارد ،چه چشمانمان را به رویشان بگشاییم رو میآورد که از چشم انسان پنهان است  .فراسوی
و چه ببندیم .از راه رؤیا و خیال همزمان ورودیهای واقعیت میرود و به حقیقت نفوذ میکند  .به ما
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اجازه میدهد هزاران فرسنگ از زمین فاصله بگیریم
و از آن بلندا به جهان نگاه کنیم  .شعر به جز این
نیست .فقر یعنی جهانی بدون هنر و بدون شعر .در
کتابخانهام کتابهای داستانی که دارم همگی نوونوار به
نظر میآیند چراکه یک بار میخوانمشان و کنارشان
میگذارم  .اما کتابهای شعرم از فرط استفاده ورق
ورق شدهاند  .شعر به راحتی قابل درک نیست چرا
که به جای داستانسرایی با مجموعهای از تصاویر
سر و کار دارد .شعر در ذات خود درجهای از ابهام را
در بر دارد  .طبیعت شعر ناتمام و تعین ناپذیر است
و از ما دعوت میکند که آن را کامل کنیم ،جاهای
خالی را پرکنیم ،نقطه چینها را به هم وصل کنیم .
شعر رمزگشایی می خواهد تا محتوای خودش را در
اختیار قرار دهد  .عمر شعر واقعی همیشه بیشتر از
داستان است.
امروز
حاصل دیروز
و فردا
نتیجه امروز
حاصل زندگی
مرگ است و مرگ حاصلخیز
برای کیارستمی فیلم یعنی تشویق بیننده به
نگاهکردن ،کنجکاوی و پرسشگری  .به خود زحمت
دادن و سینما را بیشتر از تنها یک سرگرمی دیدن”.
من سینمای نیمه پختهام را گنگ میپسندم”.ابهام
را دوست دارد .از تماشاگر انتظار دارد کمی بیشتر از
حد معمول بکوشد و سردرگمی را به جان بخرد .برای
همین تماشاگران زیادی را از دست میدهد.
“مواد خام یک هنرمند آن چیزهایی است که در
پیرامونش مییابد  .برای من ،انسان -هر شخص-
مهم ترین عنصر فیلم است  .به عنوان فیلمساز،شما
مسئولیت بیشتری در قبال انسان دارید تا در قبال
دستگاههای گران قیمتی که از آن استفاده میکنید”.
“برای آفرینش اثری که همگان در سراسر دنیا
بتوانند آن را درک کنند ،در خاک خودت باید ریشه
داشته باشی  .سروته آن را بشناس  .مکان ،ایدهها،
مردم -عشقها و ترسهاشان -را بشناس  .برخی از
فیلمسازان مایلاند دور دنیا در جستجوی دانش
بگردند ،اما تمام دانش دنیا را همینجا باید یافت .
گوشه خودت را دریاب و کارت جهانی خواهد بود .
سهراب سپهری میگوید« :هر کجا هستم ،باشم،
آسمان مال من است ».زندگی روزمره آکنده از تغزل
است .کافی است چشم بگشاییم .هر کسی می پندارد
با دیگری تفاوت دارد ،اما این نقطه مشترک همه ما
نیز هست .اگر چیزی نظرم را جلب کند ،احتمال آن
می رود که برای دیگری هم بار معنایی داشته باشد .
داستانسرا نیز از همان منبع تغذیه میکند”.
معتقد است که از فیلمساز انتظار میرود که با
دنیا به گونهای تعامل کند که راه اصالحات باز شود .
یک فیلمساز تاثیرگذار آن چیزهایی را برمال میکند
که پوشیده بوده است .به جای تأکید بر روی اختالف
میان انسانها ،به دنبال تجربههای مشترک و روزمره
بوده“  .بعضی از آدمها زندگی های استثنایی دارند
که با ما تفاوت دارد  .برخی از فیلمسازان تا ابد به
دنبال چنین آدمهایی خواهند بود  .من خالف این
جریان شنا میکنم .به دنبال انسانهای عادیام که در
موقعیت های استثنایی قرار میگیرند”.
حقایق سیاسی را میتوان در فیلمهایش یافت که
به وضوح سیاسی نیستند ،که ادعای سیاسی بودن
ندارد .در واقع فیلمهای شاعرانه که با مسائل انسانی
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سروکار دارند میتوانند سیاسی باشند .فقط چیزی را که گاه حوصله خوانندگان را سر می برد ،به زندگی
نشانه نمیرود .و طرفدار هیچ حزب و دسته و ایده در زنانی پرداخته است که در پشت صحنهی زندگی این
آثارش نیست.
سیاستمداران حضور داشتند .این زنان یا معشوقههای
“من ایرانیام  .تمام عمرم را در ایران گذراندهام  .دوران جوانی و میانسالی با زنان عقدی و همسران
هر آنچه که در پیرامونم میگذرد روی زندگی من رسمی شخصیتها بودهاند که برخیشان حتی تا
تأثیر دارد و دولت ایران است که برایم گذرنامه پایان عمر با آنان زندگی کردند.
ایرانی صادر میکند  .اما نمیخواهم کارم پاسپورت
نکتهی جالب توجهی را که نویسنده بارها تکرار
ایرانی داشتهباشد .در ایران به من ایراد میگیرند که
در ایران به من ایراد میگیرند که فیلمهایم را برای فستیوال های خارجی
فیلمهایم را برای فستیوال های خارجی میسازم،
اما حقیقتش این است که من فیلمهایم را برای میسازم ،اما حقیقتش این است که من فیلمهایم را برای انسانها میسازم .اگر شما
انسانها میسازم  .اگر شما کسی را سی تی اسکن
کنید نخواهید فهمید که زبان او چیست ،پیشینهاش کسی را سی تی اسکن کنید نخواهید فهمید که زبان او چیست ،پیشینهاش چیست،
چیست ،به چه قوم و کیشی تعلق دارد  .مردم هر به چه قوم و کیشی تعلق دارد .مردم هر کشوری در سراسر دنیا به رغم تفاوتهای
کشوری در سراسر دنیا به رغم تفاوتهای ظاهری
و مذهبی و زبانی و شیوه زندگی بسیاری مشترکات ظاهری و مذهبی و زبانی و شیوه زندگی بسیاری مشترکات دارند .چارچوب ذهنی
دارند .چارچوب ذهنی ما یکسان است .گردش خون
ما ،دستگاه عصبی ما ،و چشمان ما ،یکسان است  .ما یکسان است .گردش خون ما ،دستگاه عصبی ما ،و چشمان ما ،یکسان است.
خندهها و گریههایمان ریشههای مشترکی دارد ،خندهها و گریههایمان ریشههای مشترکی دارد ،دردهامان یکی است .دندان درد من
دردهامان یکی است  .دندان درد من با دندان درد
یک آمریکایی یا فرانسوی تفاوت ندارد .ما در معرض با دندان درد یک آمریکایی یا فرانسوی تفاوت ندارد .ما در معرض احساسات مشابه
احساسات مشابه قرار داریم ،طعم عشق را میچشیم ”.قرار داریم ،طعم عشق را میچشیم».
کتاب” سر کالس با کیارستمی” از آن کتابهایی
است که میتواند همیشه کنار دست باشد و هرجایش
را که بازکنی شیرین بخوانی  .انگار همیشه کنارش میکند ،فرمول تقریبا ثابتی است که در خصوص این بعضی نیز به ایفای نقشی سیاسی در کنار شوهرانشان
نشستهای و میآموزی .هرچند شاید سینماگر نباشی سیاستمداران صدق میکند و آن دوران انزوایی است پرداختند .به طور کلی ،نسبت ایدئولوژی و احساس
اما الی آنها حرفی برای خواننده عادی هم هست  .که غالب آنها سپری کردهاند تا اینکه با معشوقهای در رابطه این زوج ها هر مورد با دیگری متفاوت است .
کافی است قالب را تیز کنی و کتاب را دست بگیری  .آشنا و رفته رفته پایشان به دنیای زنان گشوده بعضی از این زنان تشنه قدرت بودند .بعضی ها هم
حرفهای کیارستمی مثل فیلمهایش پشیمانی ندارد .میشود  .بعد در دامن این زنان یا به قول نویسنده کاری به سیاست نداشتند.
زنان دیکتاتورها
«دایگان مهربان» بزرگ شده و به دنیای سیاست راه
بعضیها تنها بردگان جنسی دیکتاتورها بودند و
دایان داکرت
مییابند .به این ترتیب ،عالوه بر ارتباط با زنان ،در بعضی ها نیز با رضایت جانشان را فدای مردشان
ترجمه :محمدعلی عسگری
این کتاب با موضوع مهم تری که نحوه به وجود آمدن میکردند مانند مگدا گوبلز ،همسر جوزف گوبلز ،وزیر
شخصیتهای مهم تاریخی و از جمله دیکتاتورهای دیکتاتورهاست نیز اشاره میکند که حائز اهمیت تبلیغات رایش سوم ،که پس از سقوط این حزب ،خود
مطرح ،همواره دو روی کامال متفاوت دارند .یکی آنکه بیشتری است.
و شش فرزندش را کشت.
برمال شده و نقل مجلس است و همه از آن سخن
آنان در جریان ارتباط با زنان ،به استعدادهای خود
تنها نکتهی مشترک بین همه آنها این بود که هیچ
میگویند و او را بدان ویژگیها یا اعمال و رفتار پی میبردند ،محیط پیرامونشان را میشناختند ،از کدام نمیتوانستند مردشان را رها کنند :وقتی کسی
میشناسند و دیگر آنکه در پشت پردههایی از ابهام روابط اجتماعی و انسانی حاکم بر جامعهشان سر در زن یک دیکتاتور میشود یا مردش باید او را کنار
مانده و اگر هم دربارهی آن صحبتی میشود بیشتر میآوردند و در نهایت میآموختند که چگونه باید بر بگذارد یا باید با مردش بمیرد وگرنه تا آخر با او
در حد حدس و شایعات است .معموال در روی نخست دیگران مسلط شد و بر جمعی یا جامعهای فرمان میماند تنها یک نفر از این زنان با ارادهی خود از
و همگانی رابطهی یک دیکتاتور با قدرت و دولت ،راند  .غالبا این افراد به رغم استفادههای فراوانی که رابطه با مرد دیکتاتورش بیرون آمد و او مارگاریتا
فرودستان و فرادستان ،رقیبان داخلی و خارجی و از زنان میبردند دیدگاههایی کامال ضد فمینیست سرفاتی ،یکی از نخستین معشوقههای موسولینی بود.
دوستان و دشمنان روایت میشود اما روی پنهان آن ،داشتند و هرگز به زن به عنوان یک موجود مستقل
این زن ،که موسولینی آموزش ایدئولوژیک خود را
رابطه این افراد با زنان است که در کانون توجهات نگاه نمیکردند.
مدیون او بود ،در خانوادهای بورژوا و ونیزی رشد کرده
قرار میگیرد  .زنان در زندگی همهی شخصیتهای
نکته دیگر در این کتاب این است که زنان نیز بود و همان کسی بود که در لحظه وقوع رژه رم در
تاریخی اعم از خوب یا بد؛ نقش بی بدیلی داشتهاند؛ به این سیاستمداران به صورتهای مختلف نگاه سال  ،۱۹۲۲در حالی که موسولینی هنوز دچار تردید
هرچند نقش شان به دلیل در پرده بودن همواره در میکردند  .برای برخی از آنها این افراد تنها یک بود و حتی خود را برای فرار به سوییس آماده کرده
تاریکخانهی تاریخ مانده باشد.
معشوق بودند و بس ،برخی یک همسر  .اما برای بود ،او را به گرفتن قدرت تشویق کرده.
دایان داکرت در کتاب”زنان دیکتاتورها” توانسته عدهای نیز ورود به زندگی سیاستمداران ورود
اما از آنجا که روزگار بازیهای جالبی دارد ،در سال
حوادث این تاریکخانه را روایت کرده و در آن حضور به یک دنیای جذاب و شگفت انگیز با امکانات و  ،۱۹۳۸مارگاریتا گرفتار قوانین رژیمی شد که خود او
زنان را در زندگی شخصیتهای تاریخی مهم و ثروتهای بادآورده و افسانهای بود که به رغم همه یکی از بانیان به قدرت رسیدن آن بود .او که یهودی
مطرح بکاود ،افرادی که نویسنده از آنها به نام زنان تلخیهایش میشد برای چندی در آن خوش بود و بود به خاطر دین خود ،در کشور خودش مورد نفرت
دیکتاتورها یاد کرده و طبق همین معیار آنها را گلچین از مواهبش برخوردار شد  .در این میان برخی دیگر قرار گرفت و باید آن را ترک می کرد.
کرده است .از جمله :موسولینی ،لنین ،استالین ،مائو ،با درک و آگاهی عمیقتری تالش میکردند به
هیچکدام از این زنان بعد از اینکه شریک زندگی
هیتلر ،صدام و بن الدن  .به زعم نویسنده همه این دنیای پیچیدهی ذهنی سیاستمداران نزدیک و حتی یک دیکتاتور شدند ،از آنها فاصله نگرفتند مثال میرانا
افراد با خوی دیکتاتوری و تمامیت خواه خود ،قدرت بر اندیشههایشان مسلط شوند  .گاه آنان در پشت مارکوویچ که در مسکو زندگی میکرد ،کامال مطمئن
را به چنگ آورده و برای مدتی سرنوشت کشوری را پرده نقشی را بر عهده میگرفتند که کمتر کسی و متقاعد بود که همسرش یک وطن پرست واقعی
رقم زدهاند.
متوجه آن میشد و تنها رد پای آن را میشد در است که همه تالش خود را متوجه حفظ تمامیت
کتاب نگاهی کامال زنانه به سیاست و سیاستمداران برخی تصمیمات مهم سیاستمداران مشاهده کرد .این ارضی کشورش کرده و از آن در مقابل حمالت
دارد  .از این رو نویسنده در مواردی معدود و گذرا گونه زنان ورای یک همسر یا یک معشوقه ،در زندگی غاصبانه قدرتهای غربی که میخواستند به هر قیمتی
به آنچه در دنیای سیاست میگذرد پرداخته و در مشاهیر نقش ایفا کردند و حتی به مثابهی رهبران مارکسیسم را از روی کرهی زمین محو کنند ،با
مقابل به صورت مشروح و با تأکید بر جزئیات فراوان ،فکری عمل میکردند تا سیاستمداران در بزنگاههای شهامت دفاع می کند.
سخت بتوانند بر مشکالت بزرگ فایق آیند.
بنابراین نویسنده در این کتاب به نقشهای
متفاوت زنان در جهان سیاست اشاره دارد  .با این
حال او در مجموع بر یک مسئله بسیار مهم انگشت
میگذارد و آن اینکه دیکتاتورها همان رفتاری را که
با زنان داشتند با ملتها نیز تجربه میکردند.
بعضی از زنان دیکتاتورها تنها معشوقه بودند و
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نویسنده به مقایسه زنان دموکرات و دیکتاتور هم
پرداخته که “تفاوت بین یک حکومت دموکراتیک و
دیکتاتوری در میزان قدرت آنها نیست بلکه تفاوت
آنها در ماهیت قدرتشان است .هر چند بین زنانی که
رؤسای این دو نوع حکومتها را همراهی میکنند
تشابه رفتاری وجود دارد (حسادت ،روحیه ایثارگری،
عالقه به زندگی لوکس ،عالقه به هنر) اما آنها به

میکند که جوانان اروپایی و ایاالت متحده به ذن
ژاپنی و یوگای هندی جذب شدهاند و این یعنی
چیزهای غیر اقتصادی و غیر صنعتی را پیشرفتهترین
عناصر عصرشان میدانند .حتی اگر این فرض صحیح
باشد ،تا زمانی که چیزهائی مثل ذن و یوگا در خارج
از جریان کلی زندگی افراد در کشورهای پیشرفته قرار
داشته باشند و بدین ترتیب چیزی بیش از موضوعات

شخصیتهای مهم تاریخی و از جمله دیکتاتورهای مطرح ،همواره دو روی

کامال متفاوت دارند .یکی آنکه برمال شده و نقل مجلس است و همه از آن سخن
میگویند و او را بدان ویژگیها یا اعمال و رفتار میشناسند و دیگر آنکه در پشت

پردههایی از ابهام مانده و اگر هم دربارهی آن صحبتی میشود بیشتر در حد حدس

و شایعات است .معموال در روی نخست و همگانی رابطهی یک دیکتاتور با قدرت و
دولت ،فرودستان و فرادستان ،رقیبان داخلی و خارجی و دوستان و دشمنان روایت
میشود اما روی پنهان آن ،رابطه این افراد با زنان است که در کانون توجهات قرار

میگیرد .زنان در زندگی همهی شخصیتهای تاریخی اعم از خوب یا بد؛ نقش بی

بدیلی داشتهاند؛ هرچند نقش شان به دلیل در پرده بودن همواره در تاریکخانهی

تاریخ مانده باشد.

هیچ عنوان قابل قیاس با هم نیستند؛ چرا که زنان
روسای حکومتهای دموکراتیک هیچگاه زندانی و یا
قربانی نمیشوند بلکه همواره آزاد هستند حتی در
ترک کردن زوج خود”.
برای قرن بیستویکم (گفتگوی دو فرزانه)
دایساکو ایکِدا و آرنلد توینبی
سرویراستار فارسی :فریبرز مجیدی
کتاب “برای قرن بیست و یکم” گفتگوی دو فرزانه
دایساکو ایکِدا رهبر فرقه بودایی از آسیای شرقی و
آرنلد توینبی محقق و استاد تاریخ بینالملل از غرب
است طی مالقاتی که در لندن داشتهاند  .موضوعات
مورد بحث در این کتاب بسیار متنوع هستند .کتاب
شامل سه بخش زندگیو اجتماعی ،زندگی سیاسیو
بینالمللی و زندگی فلسفیو دینی است .و هر بخش
شامل دهها فصل متنوع که بسیار دارای اهمیت
هستند .یکی از نکات قابل توجه این گفتگو این است
که با وجود تفاوت میان پیشینههای دینی و فرهنگی
این دو فرزانه ،توافق در دیدگاهها و هدفهایشان،
تا حد زیادی ،در مکالماتشان زیاد دیده میشود و
نکتههای مورد اختالفشان تقریبا ناچیز است.
اگرچه هر کدام دین و مسلک خود را دارند اما
هر دو بر این اعتقادند که علم و دین ضرورتهای
زندگیاند و نباید ضد یکدیگر باشند  .ایکدا معتقد
است هم علم باید مبتنی بر دین باشد و هم دین
باید عقالنیت علمی را بپذیرد .و هماهنگی میان این
دو راهگشای مشکالت است .هرچند توینبی با اینکه
به ضرورتش معتقد است اما با کشمکش علم و دین
مخالف است  .زیرا آن را مکمل نزدیک شدن روحی
انسان به جهان میداند  .و از اینکه پا در حریم هم
بگذارند منع میکند.
در مبحث زندگی اجتماعی کمی به بررسی
مشکالت محیطی از جمله زندگی شهری و روستایی
و مقایسه زندگی در ژاپن و اروپا میپردازند .پیشبینی
توینبی بر این است که ملل پیشرفته ممکن است از
یک جهت عقب افتاده شوند و کشورهای عقب افتاده
پیشرفته شوند  .و این پیشبینی را بر این اساس

فرهنگی خارجی به شمار نیایند ،نمیتوانند به طور
کلی موجب انتقال تمدن شوند .با این حال ،جوانان
جهان اگر توجهشان را معطوف کنند به فعالیتهای
تولید سنتی و الگوهای زندگی روزانهای که هنوز
در بین بعضی از اقوام آسیا و آفریقا یافت میشود،
شاید بتوانند در انتقال وسیع تمدن نقش مؤثر داشته
باشند.
از دیگر مباحث قابل تامل در این کتاب بحث
جنگ است  .توینبی معتقد است که جنگ قصاص
شکست دیپلماسی است  .هرچند که گاهی اوقات
توانسته مناقشههایی را که دیپلماسی از حلشان
درمانده است فرونشاند .اما فرونشانی از راه جنگ به
قیمت مرگ و ویرانی وسیعی تمام شده است .ویرانی
و مرگی که مسائل تازهای را پدید میآورند و آن
مسائل هم غالبا در جنگهای دیگری حلو فصل
میشوند و آن جنگها هم به نوبهی خود باز به
جنگهای بیشتری میانجامند”.تاریخ نشان میدهد
که فرونشاندن هر مناقشه از راه جنگ بندرت رضایت
بخش و به همین دلیل بندرت پایدار است”.
ایکدا انکار نمیکرد که جنگ در حکم شر و
خطری برای شرف حیات است  .اما چیزی که به
همین اندازه غیرقابل انکار برایش بود انگیزهای است
که جنگ برای پیشرفت اقتصادی و فنی به وجود
آورده است .معتقد است که در دنیای جدید ،به نظر
میرسد که جنگ و آمادگی برای آن ارتباط عمیقی
با نیازهای اقتصادی دارد .جنگ راهی است برای به
مصرف رساندن اضافاتی که در نیروی عظیم صنعتی
جامعه وجود دارند .در یک حالت فوق العاده ،همهی
منابع کشور بس میشوند؛ جنگ بر هر چیزی تقدم
پیدا میکند  .فعالیتهای جامعه مهار میشوند و
برای مقاصد جنگ نظم میگیرند و در عقالئیترین
و کارآمدترین صورتهای خود در راه هدف نهایی
پیروزی از نو سازمان بندی میشوند  .در چنین
مواقعی ،توان رزمیای که در شرایط عادی قابل تصور
نیست به تالش همگانی افزوده میشود.
از جمله مباحث جالب این کتاب بحث سرنوشت
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است  .ایکدا معتقد است نابرابری فاحشی در اقبال
و سرنوشت آدمها وجود دارد”.عدهای ثروتمندتر،
عاقلتر و با استعدادتر از عدهای دیگرند .البته عوامل
محیطی در ساختن و پرداختن هر فرد مؤثرند ،اما
شرایط محیطی که هر شخص در آنها متولد میشود
از یک جا تا جای دیگر متفاوتند ،و فرد در انتخاب
آنها هیچ نقشی ندارد .این موضوع و رنجها و فراز و
نشیبهای متعددی که انسان در سراسر زندگی با
آنها رو به رو می شود وادارم میکنند که به وجود
سرنوشت معتقد شوم”.
بر طبق تفکر بودائی ،زندگی در سه وجه زمانی
جریان دارد :گذشته ،اکنون ،آینده .اعمال هر فرد در
گذشته سرنوشت او را در زمان حال تعیین میکند .
اما مسیحیت سرنوشت را به منزلهی ارادهی خدائی
علیم و قدیر تعبیر میکند.
توینبی میگوید”:بودیسم و مسیحیت از این نظر
با یکدیگر همعقیدهاند که میگویند ما ،برای آن که
بتوانیم مسألهی بخت و اقبال انسان را تعیین کنیم،
باید به افقی دورتر از محدودههای یک دورهی زندگی
واحد نگاه کنیم”.
بودیسم معتقد است که بخت و اقبال هر فرد
زاییدهی کردار « کارما»ی خود اوست  .مفهوم
بودیستی «کارما» ،اگر آن را درست فهمیده باشم،
این است اعمال و کردار ما نوعی حساب بانکی
اخالقی برایمان به وجود می آورند( تراز بدهکار).
این توضیح نابرابری بخت و اقبال مستلزم این
فرضیه است که شخصیت قبل از تولد شکل گرفته
است و پس از مرگ هم از بین نمیرود  .بر طبق
اعتقاد بودائی ،شخصیت ،که حساب بدهکار و  
بستانکار «کارما»یش هنوز معتبر و مفتوح است ،پس
از مرگ از نو زائیده میشود  .مرگ و زایش دوباره
ممکن است چندین بار تکرار شود.
مسیحیت عقیده دارد که بخت و اقبال هر فرد را
خدای قادر مطلقی تعیین میکند که جهان هستی
را آفریده است و جریانش را به سمت هدفی که
خودش مقرر کرده است هدایت میکند“ .این توضیح
مسیحایی مستلزم این فرضیه است که خدای قادر
مطلقی وجود دارد”.
بر طبق معتقدات مسیحی ،این خداست که خلق
و خوئی را به هر انسانی تحمیل میکند و در مورد
زمان و مکان تولد او ،و موقعیت اجتماعی آن زمان و
مکان ،تصمیم میگیرد .مسیحیان ،برخالف بوداییان،
معتقدند که هر موجود انسانی در این جهان فقط
یک بار عمر میکند .بر طبق اعتقاد مسیحی ،لحظهی
انعقاد نطفهی هر انسان در زهدان مادر لحظهی
شروع هستی روحی و جسمی اوست  .اما مسیحیان
در این عقیده که شخصیت موجود انسانی پس از
مرگ نابود نمیشود با بوداییان همنظرند .مسیحیان،
اگرچه به ظهور مجدد انسان در این جهان عقیده
ندارند ،معتقدند که او فناناپذیر است و پس از مرگ،
مقصدش یا بهشت است شاید از طریق برزخ یا دوزخ.
مسیحیانی که اعتقاد به وجود خدای قادر مطلق را
تا انتهای نتیجهی منطقیش دنبال میکنند معتقدند
که خدا از پیش مقدر کرده است که هر موجود انسانی
سرانجام به بهشت رود یا به دوزخ  .سایر مسیحیان
معتقدند که سرنوشت هر انسانی پس از مرگ در
نتیجهی « کارما»ی او تعیین میشود ،کارمایی که،
به نظر آنها ،حسابی است که در هنگام تولد افتتاح
میشود و پس از طی یک زندگی واحد در این جهان
در هنگام مرگ بسته میشود.

