
 The Normalisation of US-Iranian Relations 
... and pave the way for greater ideals

 
CENTER FOR INTERNATIONAL STUDIES 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

The Past and Future of Reform in Iran 
February 5-7. 2007   

Cambridge, Massachusetts 

The Lifting of Restrictions on Participation in General Elections  

The Abolition of Belief Based Punishment   

  فرخ نگهدار
  

  

  مانيفست اصالح طلبی
 

  : برایتالشبا 

o منع مجازات به خاطر عقيده  
o لغو نظارت استصوابی  
o عادی سازی مناسبات با امريکا 

 به سوی آينده ای بهتر حرکت کنيم
 

 

Farrokh Negahdar 

A Manifesto of Reformism  
Let us strive to achieve 



 فرخ نگهدار  يفست اصالح طلبیمان  2/11

  

  
  
  

  مانيفست اصالح طلبی
  

  مبنای نظری: مبحث اول
 

 2    ------------------------------------------  توافق روی يک مدل تحليلی ضروری است .1

 4................................................................................   اهميت تحليل معنای دولت  .2

  7..........................................    مشی سياسی تحليل معنای دولت است مبنای انتخاب خط  .3

  
  طراحی خط مشی سياسی برای اصالح طلبی: مبحث دوم

 
 11...................................    تعيين عرصه های سياست کالن و تشخيص مبرم ترين نيازها .4

  . 11......................    سب قوا و ساختار قدرتسياست گذاری برای تغيير در تنا: عرصه اول .5

a. 12...........................................................      اصالح طلبی و نهادهای قدرت 

b.  12......................................................    اصالح طلبی و جناح های حکومتی 

c.  13.........................................    در جمهوری اسالمیاصالح طلبی و انتخابات  

 16...............................     سياست گذاری برای تغيير رفتار حکومت با مردم: عرصه دوم .6

a. 16.................................   مقاومت در برابر بسط حوزه تصدی دولت در اقتصاد 

b.  16......................................    وضع حقوق بشر و آزادی هامبارزه برای بهبود 

c. 17.....................................   نقش محوری مبارزه عليه مجازات به خاطر عقيده 

d. NGO17................................................................    ها و نيروهای سياسی 

  18.....................   ياست گذاری برای تغيير رابطه ايران با جامعه بين المللیس: عرصه سوم .7

  



 فرخ نگهدار  يفست اصالح طلبیمان  3/11

  
زحمت اصلی را با سالم بر حضار گرامی و تشکر از برگزارکنندگان سمينار بخصوص خانم فاطمه حقيقت جو که 

  . بر دوش داشته اند
خالفان وضع موجود در ايران برای تغيير صحبت امروز من بر می گردد به مقايسه مبانی نظری راه هايی که م

که به اين سوال پاسخ دهم که چرا اصالح طلبی برای دموکراسی است غرض از اين مقايسه اين . پيشنهاد می کنند
  . خواهان راه مطلوب است

روش پيشبرد . زيرا اصالح طلبی خود هنوز سياست نيست. بحث خود را با پاسخ به سوال فوق تمام نمی کنم
  . ت استسياس

با بيرون . قسمت دوم بحث من تالشی است برای طراحی يک خط مشی اصالح طلبانه در قبال وضعيت جاری
  . سخن را به پايان خواهم بردخط مشی پيشنهادی درون  از ، شعارها، يا سياست های تاکتيکیکشيدن

  

  ی نظری نامب: مبحث اول
  

  ی ضروری استتحليلتوافق روی يک مدل . 1
نزديک .  استمتکی بودهعمدتا بر تئوری های مارکسيستی سياسی خط مشی تنظيم  و  اوضاعتحليلسنت چپ در 

فضای ارزشی در ذهن اکثر آن فعاالن شکسته و و روش های برخاسته از آنها  سنت به دو دهه است که اعتبار اين
 از صاحب نظران اساسا بسياری.  نشده است روش تحليلی ديگری نيز جايگزينهيچ مدل يا. استآن رنگ باخته 

امری "سياست گذاری برای آنان . نيازی نمی بينند  همه پذير معين وframeworkطراحی يک چارچوب به 
 برخی اين بی نيازی را. است که در هر وضعيت بايد برای همان وضعيت تحليل و استراتژی تدوين کرد" مشخص

 د،مدل سازی قايل باشن بی آنکه عيبی و يا مزيتی برای ،ربرخی ديگ. می فهمند" پراگماتيسم "ناشی از پايبندی به
  .در اين باره سکوت می کنند

 به طور و(اصول ارزشی  مبتنی است برانتخاب خط سياسی به اين نتيجه رسيده ام که تحليل وضعيت و به تجربه 
 از ا و تجارب وی ه دريافت اطالعات، فاکت ها،موعه مج از يک سو و) کاراکتر سياست گذار مجموعهدقيق تر

  . سوی ديگر

 را مستلزم تجهيز به تئوری ها و دانش های اسی و طراحی جزئيات آنانتخاب خط سيبرخالف بسياری که 
سياست .  کنندتدريس در مراکز آموزش عالی آن را حرفه ای است که  رهبری سياسیمعتقدم  می بيند، آکادميک

       .ندارد"  فراگيرتئوری علمی "ورزی يک

روسای جمهور کشورها، رهبران احزاب سياسی، نمايندگان پارلمان ها، فرمانداران و يالت آکادميک تحص
، يعنی آن جا که در فضاهای دموکراتيک و شفاف. نيست" علم سياست"و ديگ جاها معموال سناتورها در امريکا 

پاسداری از ارزش انايی در تو،  برای انتخاب رهبری سياسیباند بازی و قدرت طلبی دسيسه آميز مسلط نيست،
و اعتماد  جلب حمايت ، توانايی در های هم انديشی شدهسمت گيری در دفاع از هدف ها وپيگيری در ها، 

 ين توانايی ها بيش از همه با ميزان اhomogenousدر يک فضای هوموژن .  استتعيين کنندهبازيگران اصلی 
محبوبيت و معروفيت اجتماعی و  و  آتوريتهبا ميزان، امور و احاطه بر  قدرت مديريتمهارت در استدالل، با
 برای دست ياری، های علوم سياسی بيشتردانشکده گان آموختدانش . سنجش پذيرند عوامل ديگری از قبيل

تربيت  سياسی و يا برای ادامه کار آمادميکرهبران  برای تصميم سازی های  سازیبستر پژوهش ومشاورت، 
احزاب سياسی رهبران خود را در .  شهره هستندcareer politicianين دست بيشتر به کسانی از ا. می شوند

  . استخدام کرد" بيرون"را نمی توان از آنها . درون خود می پرورند

  سياسیوحدت در حرکت مبنای "فراگيرتئوری " و يا قبول يک "جهان بينی" يک قبول که از زندگی آموخته ام
  . نيازمند نيستتصميم سازی و بسيج نيرو حول آن به هيچ کار نظری   معنا نيست کهبه اينحرف  اما اين. نيست

داف و سمت  عالوه بر اشتراک در بنيان های ارزشی و اه- همآهنگ و يک پارچهبرای پيش برد يک حرکت 
 مشترک و) زبان(توليد مفاهيم  -  دسترسی يکسان به منابع اطالعات عالوه بر وگيری های سياسی عمومی
. سنجش و سياست گذاری اهميت حياتی دارد ی مشترک برای تحليل و تنظيم معيارها،طراحی مدل ها، ابداع متدها

 اختالف ها را تسهيل می کند و هم عرصه های يگانگی نظر را آشکارتر می چيستیهم توافق روی  اين کارها
  . سازد

 ناشی از يعنی ،"سوء تفاهم" قطعا ناشی از الفاتانبوهی از اخت مشترک است و اهداف سياسی ايده آل ها آنجا که
     .بوده است يا متفاوتو  ناشی از اطالعات ناقص ياو ، گزينش مترها و مدل های متفاوت
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کردن شکاف های  گشايش غريبی در پر  به اينترنتژورناليسم صوتی، تصويری و نوشتاریپاگشايی از برکت 
. يار شگرف در زدايش انبوهی از سوء تفاهم ها داشته و خواهد داشت اين تحول تاثيری بس.اطالعاتی داشته ايم

و رشد فرهنگی غريبی  سائيده سختروانی بی سابقه و سرشاری اطالعات تا همين جا هم زبان زبر سياست را 
  . استپديد آورده 

گشاده  قبل بسيار هر چند خورجين فسيل شدگان سياسی هنوز مملو از دشنام هاست، اما راه گفتگو نسبت به دو دهه
ه ضرب ب ، يا"افتخارات تاريخی" با لميدن بر  آگاهانه نخواهيم خواهد شد هرگاه ماتحول عميق تراين .  تر است

" غير ستيزی"نخواهيم از راه ما حفظ کنيم؛ هرگاه وحدت صفوف حزب خود را  ،ترساندن همراهان از مخالفان
  .  کنيمتوليدحس تعلق گروهی برای خود 

 همآهنگ و قدرتمند  آگاهانه، عمل سياسیاما برای اجرای. فوق العاده  ضروری استس تعلق گروهی  حتوليد
 اهميتی کليدی مشترکتحليل ها و ارزيابی های و بر پايه آن فرآوردن  متدها و مدل ها، مفاهيمهمسان سازی 

ک و تحليل مشترک برای يک سازمان سياسی مدرن و دموکراتيک قادر نيست بدون تجيهز به زبان مشتر. دارد
  . خود خط مشی سياسی معين تدوين و اجرا کند

تعريف  نهادهايی را احزاب سياسی اين نوشتهدر راستای تالش برای همسان سازی مفاهيم و توليد زبان مشترک 
زير  در سه عرصه و مجموعه فعاليت و حيات آنان پديد آمده اند که برای کسب و اعمال قدرت دولتی می کند

  : کيک پذير استتف

تاثير گذاری بر سياست ی مربوط است که حزب برای ي به عرصه هاmacro-politicsسياست کالن  -
  دولت ملی و يا اوضاع بين المللی سياست گذاری می کند؛ 

ساختاری و مديريتی، به شيوه سازمانگرانه،  به مسايل درون حزبی، micro-politicsسياست خرد  -
 ، به حقوق و وظايف ارگان ها و اعضاء حزباضع قدرت در درون حزبتوزيع موگزينش رهبری و 

  . مربوط است

 مجموعه سياست گذاری هايی را در بر می گيرد که نه meso-politicsسياست گذاری در عرصه مزو  -
مثل تالش ها و تدابير برای برای . مربوط است) و يا به هردوی آنها (به عرصه خرد و نه به عرصه کالن

صول ارزشی، هويت سازی، نوستالژی و تاريخ آفرينی در ذهن عضو، برای توليد عرق گروهی، تدوين ا
    ..برای تصوير پردازی و تصور سازی از خود در ذهن مردم، و 

، با عنايت به تجربه policy analysisبا الهام و عاريت گيری از مدل های مختلف تحليل سياست من  را مدلاين 
. مه ا تعريف کردپردازش وسياسی مدرن و عرصه ها و شيوه های تصميم سازی های آنان و پيشينه کار احزاب 

 و macroeconomics در حقيقت اقتباسی است از مفاهيم micro-politics و macro-politicsعناوين 
microeconomicsبرخی نظريه پردازان اصطالح .  در علم اقتصادmeso-economics را برای اشاره به 

ه مسايلی به کار می برند که به موضوع علم اقتصاد، يعنی اختصاص منابع، بر می گردد اما به اقتصاد مجموع
 .  خرد يا کالن مربوط نمی شود

2005اکتبر 

برای تغيير در 
اوضاع سياسی کشور

(Macro-politics)

برای هويت سازی، 
مرزبندی، تنظيم درک 

..جامعه از حزب و 
(Meso-politics)

برای تنظيم 
حيات درونی خود

(Micro-politics)

عرصه های سياست گذاری   
divisions of policy making

 
Figure 1 
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 مبانی ارزشی، اهداف و سمت اين سه عرصه سياست گذاری عرصه هايی کامال مرتبط با يک ديگر و برخاسته از
احزاب سياسی مجموعه ای در  فعاليت های سياسی، سازمانگرانه و هويت پردازانه. گيری های بنيادين حزب اند

مثال مناسبات درونی غيردموکراتيک با برنامه و هويت تمامت طلب و با سياستی خشونت گرا و . هم تنيده اند
ختار پلوراليستيک و انتخابی با هويت دموکراتيک و با خط مشی خشونت مستبدانه همانقدر در پيوندند که يک سا

  . زدا و صلح جو

. باز نمی گردمmeso و مزو micro در بحثی که امروز در اين کنفرانس عرضه می شود من به وجوه مايکرو 
حث است محدود آنچه در اين نوشته در مرکز ب. اين هر دو وجه از فعاليت حزبی خود محتاج تحليل جداگانه است

  . است به سياست گذاری در عرصه کالن، به سياست گذاری در قبال حکومت

 در آخرين تحليل، معطوف است به تغيير در )متمايل به دموکراسی(اما سياست گذاری های نيروهای مخالف 
  : عرصه های زير

 توزيع مواضع قدرت و سيستم حقوقی کشور: در ساختار حکومت .1
 با شهروندان و با گروه های اجتماعی: مردمدر رفتار حکومت با  .2
 با ساير کشورها و با جامعه بين المللی: در رفتار حکومت با جهان .3

  
  .اين تقسيم بندی را در دياگرام زير هم می توان نمايش داد

 

2005اکتبر 

برای تغيير در    
اوضاع سياسی کشور  

برای تغيير 
در مناسبات

 ايران با دنيا 

برای تغيير 
در مناسبات

 حکومت و مردم

برای تغيير 
تناسب قوا و

ساختار حکومت 
Macro-policy 3 Macro-policy 2 Macro-policy 1

Macro-policy

 
Figure 2 

  

است، (regime change) يا تغيير دولت (policy change) ر سياست دولت اما اگر هدف از سياست گذاری تغيي
قبل از اين که ما الگوی خود را برای تدوين خط مشی سياسی تکميل کنيم خوب است به يک سوال اساسی ديگر هم 

ف بر آيا می توان اختالف تمام جريان ها و نحله های سياسی در زمينه خط مشی سياسی را به اختال: پاسخ دهيم
   سر يک اصل، يا فرض، بنيادين تقليل داد يا منتهی کرد؟    

   دولتمعنای  تحليل اهميت. 2
هر شاخه  يکی از مشهورترين تالش ها اين بوده است که ،شاخه های فلسفه بوده اندعلوم از زمانی که می گويند 

  . فرض بنيادين بنا نهاده شودبر پايه يک اصل يا 

. "شعور مقدم است يا ماده: "را بر اساس پاسخ اين سوال دسته بندی می کندفلسفی کاتب تمام ممارکسيستی فلسفه 
. متکی بر پاسخ به اين سوال است که از خارج از يک خط چند خط به موازات آن می توان رسم کردتمام هندسه 
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 F=mγهماننيوتونی ک اصل اساسی فيزي. تقسيم می کندپاسخ به اين سوال اساسی هندسه را به اقليدسی و ريمانی 
  . اقتصادی استفعاليت   که نفع شخصی انگيزه اصلی هر نوعپی افکنده شدههمه علم اقتصاد بر اين فرض . است

واحد اصل سوال يا  يک يعنی. از اين الگو تقليد کنيم  سياست گذاریکاردر خيلی جالب خواهد بود هرگاه ما بتوانيم 
رهای سياسی ما از پاسخ ما به آن سوال راهبردها و راه کاانتخاب  يم، کهکن postulateرا چنان بنيان بگذاريم، 

، چون "اختراع" می گويم .بسيار کمک کننده است  بسيارتراع چنين اصلی در سياست گذاری؟ اخناشی شوند
 است )اما نه دروغين ( ساختگیچنين اصلی.  فريبی نباشد خود فريبی استديگردر اين زمينه اگر " کشف"ادعای 

   .رک استت اين کار برای تبادل فکر و توليد فهم مش.و وجود خارجی ندارد

را خيلی کار ما ی بينند م )حکومت= state  ( مساله دولت را سياستمرکزیمساله اين که عموم صاحب نظران 
 از رابطه  و"دولت"از که ه به اين بست -را تمام نحله های سياسی آن با استخدام راحت می کند و ما می توانيم 

   . کنيمبه فرق مختلف تقسيم -داشته باشند ملت در دنيای مدرن چه درکی -دولت

 بسته بهرا ، 1و نه خود آنها نحله های سياسی،  سياسی هایخط مشی راحت تر خواهد شد هرگاه ماکار ما باز هم 
   :کنيم تقسيم  گرايش عمده2 به ،چه گونه تعريف کنندرا ) حکومت(دولت ماهيت که اين 

  می شناسد و ديگر گروهی  از جامعه برگروه يک سلطهعامل گرايشی که دولت را  -

  . می کندتعريف برای همه جامعه  تامين خدمات عمومی نهادگرايشی که دولت را -

عناصر نرم کننده به آن با نگاهی از نزديک تر می توان . و خيلی افراطی است" تيپ ايده آل"اين تعريف فقط يک 
  :افزود

، نژادی )ايدئولوژيک(ماهيت طبقاتی، عقيدتی عموما آن برای   ونددادولت را عامل سلطه می که  فکری -
 . ددر نظر می گير" گروهیو هويت تعلق "و به هر حال نوعی  ،)يا قومی(

 مستقل از گروه های اجتماعی ومتعلق به تمام جامعه  که ندمی بي خدمات رسان دولت را نهادی کهکسی  -
 . قرار داردبرای تامين منافع خود آن ها زير فشاره هموار اما است

دريافتم که اما به مرور . قاتی می دانسته ام که يک نهاد طب، نه يک نهاد همگانی، راملت- سالها دولت خودمن
. محل نزاع گروه های متفاوت المنافع استآن کنترل اهرم های   که استعمومی یدولت يک نهاد خدمات رسان

 می توان ديد که نه  باز خوب،کامال تسخير شودبسته کامال ايدئولوژيک و دولت توسط يک گروه حتی زمانی که 
با در حد توان خود، ؛ بلکه به مرور گروه های ديگر نمی تواند يک نهاد خدمات رسانی به ملت نباشدتنها دولت 

   . را می شکننداری از يک گروه،فشار از بيرون، يا با نفوذ به درون، قدرت مطلقه، يا تمايل به طرفداری انحص

 حکومت بوده اعمال نفوذ بردر ايران برای قرن ها خوانين و روحانيون قدرت مند ترين گروه های اجتماعی برای 
 اخير تنها در نيم قرن. برکنار بوده انددر اياالت متحده گروه های نژادی غير اروپايی تا مدتها از حلقه قدرت . اند

، به شمول سرمايه داران، مالکين، "استثمارگران"تمام شوروی  در . فرق کرده است وضعتا حدود زيادی 
با خواست آزادی و ، اما رشد طبقه متوسط. روحانيت، و حتی بعدتر خرده مالکين، همه سرکوب و برچيده شدند

 حانيت راسلطه مالکين و رودر اروپا سرمايه داران  .ريختقدرت سياسی را در هم " يک دست بودن "،مشارکت
در آلمان پس از يک . د شو بورژوايی  احزاب کارگریرقابتعرصه   تسخير دولتطولی نکشيد کهاما . دکنار زدن

 دو گرايش اصلی سياسی به طور طبيعی به ائتالف ميرسنداين قرن و نيم اکنون جامعه به جايی رسيده است که 
ی هايدر کشورتشکيل دولت ائتالفی به سبک آلمان . شد باملی-نگرانی های قومیبدون اين که اين ائتالف به دليل 

  .  اند کمتر قابل تصور استگروه های اجتماعی و احزاب مربوطه کمتر شکل گرفتهدر آن ها که 

باشد مطالبات گروه های اجتماعی، در چارچوب مصحلت  matureو رسيده  که جامعه مدنی کامال شکفته هر جا
تاريخ نشان می . در سياست های حکومت بازتاب می يابدهميت و توان هر يک،  و کم و بيش متناسب با اعمومی، 

دهد حد و دامنه تاثير گروه های اجتماعی بر سياست های دولت از يک سو به توان و امکانات آن گروه معين و از 
   .سوی ديگر به سطح رشد عمومی جامعه مدنی بستگی دارد

                                                 

گ

ماهيت و هويت نيروهای سياسی، که که مبتنی بر يک بررسی تاريخی، . در اين جا گروه بندی خط مشی های سياسی مورد نظر است.  1
: عالقه مندان به اين کار می توانند به مقاله ديگری تحت عنوان.   عقيدتی و فرهنگی است، مورد نظر مقاله حاضر نيستاجتماعی،

روه"  :لينک برای دريافت مقاله. مراجعه کنند) 1992("انداز نگارى نيروهاى سياسى آشور و با نگاهى به چشم بندى و خصلت تعريف، 
html.711200negahd/negahdar/net.emrooz-iran.archiv://http  
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عرصه سياست عرصه کشاکش گروه های ادهای مدنی قدرت مندترند ورهايی که نهاصال تصادفی نيست که در کش
هرچه اين نهادها قوی تر باشند . اجتماعی مختلف برای تاثير گذاری بر سياست ها، قوانين و ترکيب حکومت است

در همان رژيم ديشه ای کم طرفدارتر و فکر انجام اصالحات معين ان regime changeفکر انقالب سياسی و 
  . فدارتر استفکری پرطر

 درکی تمامت گرا از مفهوم دولت  رژيم جمهوری اسالمی ايران اصالح پذير نيستباور دارددر پس فکری که 
حکومت را نه يک دستگاه خدمات  -  جمهوری اسالمیمثل نويسندگان قانون اساسی  – چنين فکری. النه دارد
 بر ديگران تلقی می -مومنان مثال  – گروه که وسيله اعمال حاکميت يکبل،  استبی طرفکه فی نفسه  رسانی
 حکومت اسالمی را هدف خود اعالم می سرنگونی يا برکناریاصال تصادفی نيست که تمام جريان هايی که . کنند
اصلی يکی از مولفه های  لذاو ند شی از جامعه ايران را منعکس می کتمايالت بخ حاکم طيف  قبول ندارند کهکنند

 ان رهبری طرفدارهدف آنها، درست مثل. است .ماننديک باقی می ستم سياسی دموکراتهر سي) حذف ناشدنی(
   . ، نه توافق با مخالفين، که حذف آنان از صحنه سياسی کشور استجمهوری اسالمی

در هر دو کشور يک اقليت . بوتا جالب توجه استتجربه عراق صدام حسين و افريقای جنوبی   ای ميانمقايسه
  رفتار کنگره ملی افريقاخالف ، بر)مداخله جوو امريکايی های (اما عراقی ها . بسته حاکم بودندزورگو و بشدت 

ANC يا عبدالعزيز حکيم نبايد  و مقتدا صدرطرفداران  مثلهم   بعثی هاقبول نداشتند که  سفيد پوست،احزاب با
   2.ی کنند ماز آنها طرفداریگروهی از مردم عراق کال از صحنه سياسی حذف شوند چون 

 امين سالگرد آن است، به شمول سازمان ما، 28عموم نيروهای شرکت کننده در انقالب بهمن، که اين روزها 
 معينی از جامعه اقليتيل سازمان فدائيان، اصال قبول نداشتند که اداره کشور به روش پهلوی ها خواست و تما

،  فقط گروه های قليلی از شرکت کنندگان.نه تنها دموکراتيک نيست، بلکه مشکل آفرين است سرکوب آن ماست و
  . نگران سرکوب خودکامانه و انتقام جويانه سران رژيم سابق بودند در انقالب مثل مرحوم مهندس بازرگان،

دولت آن . رضانه است خود غتحليلی واقع نگر نيست؛ گردانندگان دولت های استبداد گرا از ماهيت دولت تحليل
 اگر . خود چنين قصدی دارندکه دولت را وسيله سرکوب می دانند کسانی. چيزی نيست که آنان تعريف می کنند

 .از چنين تحليلی حريق بر می خيزد  يک بخش از جامعه توسط بخش ديگر است،دولت وسيله سرکوببگوئيم 
تئوری هايی که زوال . ولت کار جامعه نمی گرددبدون د. دولت رکن ضرور و محصول تکامل جامعه بشری است

         .خود را باطل کرده انددولت را وعده می دهند هم در تجربه تاريخی و هم در استدالل نظری 

  
  است دولت تحليل معنای  خط مشی سياسیمبنای انتخاب. 3

 می بينند همگانی را نهادی دولتکه  کسانی ببينيم کسانی که برای حکومت ماهيت گروهی تعريف می کنند و حال
  :می کنندهدف گذاری چگونه در قبال حکومت ود  خخط مشی برای

 خود به  حاکميتحفظ اگر خود جزء آن گروه باشند ؛برای حکومت ماهيت گروهی قائلند که جريان هايی -
هدف خط را  حکومت چيدنبر بيرون از آن گروه باشند اگر قرار می دهند و هدف اصلیهر وسيله را 

 .مشی خود قرار می دهند

از گروه های اجتماعی ) به درجات(تاثيرپذير ، اما  و مستقلنهادی همگانی را حکومت که جريان هايی -
را هدف خط مشی خود قرار می ساختارها و ترکيب حکومت، ، سياست هااصالح تعريف می کنند  معين،
     .دهند

يا برکناری (ريان عمومی سرنگونی طلب جبه دو مينان با اط، طيف نيروهای اپوزيسيون را بر اساس اين تحليل
ماهيت دولت است و هر نيرو از مبنای اين نام گذاری در وضع فعلی تحليل . کردو اصالح طلب تفکيک ) طلب

و دست کم عدم حساسيت جدی اکثريت بزرگ فعالين هر دو جريان  اين نام گذاری توسط حسن بزرگ آن کاربرد
  . استآننسبت به 

                                                 
من شخصا بعد از استقرار دموکراسی، و برای استقرار دموکراسی " پس تکليف جنايات آنها چه می شود؟" در اين جا برخی می گويند  2

اما هرگاه جامعه کشش اين حد از تحمل را نداشته باشد، می توان حتی به . می شناسم" نببخش اما فراموش نک"تنها شعار درست را 
اما به هيچ وجه نبايد از منحل کردن يا ممنوع کردن هيچ يک از گرايش های . محاکمه علنی و قانونی کسانی که شاکی دارند هم تن داد

  .  سياسی کشور حمايت کرد–تاريخی 
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 جريان علت وجودی. تفاوت نظر در ارزيابی از توازن قوا و امکانات برای تحول نيست تقسيم بندی اين مبنای
 اصالحات  کننديک عده فکر که اين نيست.  نيست اختالف در تحليل شرايط عينی اصالح طلب و برکناری طلب

  "  را برداريم چرا اصالحش کنيم؟حاال که می توانيم حکومت" است و عده ای ديگر فکر کنند برکناریعملی تر از 

سياسی  می شناسم کسانی را که می گويند اصالح طلبی و برکناری طلبی محصول مستقيم تحليل ما از اوضاع من
 کنيم ببينيم بايد نگاهما تصميم گرفت و نمی توان و نبايد  يک بار برای هميشه بارهدر اين آنها معتقدند . است

وقتی خاتمی تازه آمده بود و نيرو وجود مثال . ن هرکدام چه ميزان شانس دارنداصالح طلبان و برکناری طلبا
، جان بگيرداما با تمام شدن دوره آنها، بخصوص اگر برکناری طلبی . داشت اصالح طلبی شانس و معنا داشت
   . چسبيدن به اصالح طلبی بی معناست

اين تحليل اصال . بی را توضيح نمی دهداين طرز فکر پراگماتيک علت وجودی اصالح طلبی و برکناری طل
 و يا بايد شکل وظيفه خود نمی داند که دريابد اصال چرا نگرش برکناری طلبانه، يا اصالح طلبانه، شکل می گيرد

 اين که استدالل و منطق پشت هر فکر را بشناسيم ؛اين که ببينيم شانس کدام فکر بيشتر است يک کار است. بگيرد
، کسی که اصالح طلبی و برکناری طلبی خود را به شرايط روز موکول می کند.  استیديگرو تحليل کنيم کار 

وقتی صحيح است که برکناری طلبان قوی باشند، توليد ) يا اصالح طلبی(کسی که می گويد برکناری طلبی 
اين نحوه . او اين وظيفه را به ديگری محول می کند.  خود نمی داندوظيفهحرکت، يا سمت گيری، سياسی را 

      . می خورد  سياسیکمتر به درد رهبریمفيد است اما بسيار   سياسی،دنباله روی ، برایتکليف تعيين برخورد برای

 نه بر اساس درک هر خط از - بسياری از صاحب نظران خط مشی های اصالح طلبانه و برکناری طلبانه را
نظری، و حتی مبنای .  از هم تفکيک می کنندبارزه با خصلت مسالمت آميز يا قهر آميز م- مفهوم دولت بلکه

، مجددا تصريح می  . مسالمت آميز بودن يا نبودن خط مشی سياسی نيستآرمانی، اصالح طلبی و برکناری طلبی
در قرن  البته. نمی کنديا نفی  اثبات نيروهای سياسی را  بودن يا نبودنح طلباصالمسالمت يا قهر توسل به کنم که 
 عموما مسالمت آنها، به عکس، اصالح وبوده  مسالمت آميز به ندرتدن رژيم ها عموما قهرآميز و برچيگذشته 
مسالمت آميز بيشتر و هرچه پيش آمده امکان تغيير تاريخ  اما روی هم رفته. استبوده قهرآميز به ندرت آميز و 
ترين گرايش های سياسی توسل به عمده  اکنون ما به جايی رسيده ايم که. 3 شده استکمتر شونتخ اعمالزمينه 

از شواهد پيداست که حتی سازمان مجاهدين نيز در اين زمينه  .رد می کنندکال خشونت و روش های قهرآميز را 
    . به فکر افتاده است

  و لذاطبقاتی، ايدئولوژيک، قومی، فرهنگیماهيت  دولت راکه  است ايه فکریبر پبرکناری طلبی بنياد  بنابراين
خدمات رسانی عمومی  که دولت را نهادبر پايه فکری استوار است اصالح طلبی بنياد  و ناپذير می بينداصالح 

  . ديده و ميزان اصالح پذيری آن را با فشار اقشار اجتماعی ناراضی روی آن مرتبط می بيند

در واقع  مدلاين . ان واقعيت نيستسافراطی است و همبشدت گری، اين مدل تحليلی البته، مثل هر مدل دي
ی و برکناری طلبی را حمل سياسی هميشه آميزه ای از اصالح طلبجريان  هروگرنه . است" تيپ ايده آل"نوعی

  .  در ميزان کشش به يک سوستجريان هاتمايز  می کند و

در قبال حکومت خط مشی خود مولفه های در باره ، حکومتمفهوم  خود از درکبنا به  سياسی، تشکل های
   :گيرندتصميم می 

 در اوضاعرا اصالح عمده ای هيچ  حکومت را يک ابزار اعمال سلطه گروهی تصور می کنند، که آنان 
 .  نمی بينندممکنبدون خارج کردن حکومت از چنگ آن گروه،  ،کشور

o  و اگر  ناپذير تصور می کندتصحيح – اگر خود در آن شريک نباشد –را ها حکومت اين طرز فکر 
 . می انگارد" انحراف از اصول" هر نوع تمايل اصالح طلبانه را خود در حکومت باشد

o  تاثير فشار از به  ديده آن "سرشت"يا سياست های حکومت را صرفا ناشی از ماهيت اين طرز فکر
اين طرز فکر . بی اعتناست بين المللی بر سياست های حکومت يا تحول اجتماعی ائين و به تاثيرپ

 .  تدبيری برای بقای حکومت ارزيابی می کندهر تغيير در اوضاع کشور را

o  اين طرز فکر ساختار قدرت را کامال هيرارشيک ديده تمام قدرت را در دست راس حکومت
اين طرز فکر شکاف ها و گروه بندی های درون حکومت را بی اهميت می بيند و . متمرکز می بيند

 . همه متحدند" حفظ نظام"يا دائما تاکيد دارد که در 

                                                 
   1997، سال 64نشريه راه آزادی، شماره : مندرج است" خشونت و مدرنيته"ن سير کاهنده در مقاله ام با عنوان اياثبات مبسوط بحث در .  3
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o رچيدن، ب(برکناری کسب قدرت سياسی است از طريق  هدف خط مشی سياسیچنين نگاهی ی برا
 ؛ حکومت جمهوری اسالمی ايران...) برانداختن، سرنگون کردن، 

o مسالمت آميز يا  (اين طرز فکر منابع تامين نيرو برای برکناری حکومت را خيزش مردمی
 .  خارجی می شناسد)مداخلهيا (فشار  و) قهرآميز

فشار  را، در اثر قوانين و سياست های آن اصالح تعريف می کنند عمومی که دولت را يک نهاد خدمات انآن 
 . می بينند ، ممکناز پائين، تحول اجتماعی و اوضاع بين المللی

o واداشتن حکومت به اعمال فشار از باال و پائين برای  اساس خط مشی سياسی خود را اين طرز فکر
 . ينی قرار می دهدامتياز دهی و عقب نش

o اصالح حکومت را  – قطع نظر از تصوری که جکومت گران از ماهيت خود دارند –اين طرز فکر
 توان و امکانات گروه های اجتماعی با حد رشد جامعه مدنی و راآن اين اصالح پذيری حد و پذير؛ 

های اجتماعی مرتبط لذا مطالبات خود را با حد رشد جامعه مدنی و امکانات گروه . مرتبط می بيند
  . می کند

o   و متمرکز نيست) شاه يا ولی فقيه( نفر  تمام قدرت سياسی در دست يک:می گويداين طرز فکر 
 حتی در شرايط ثبات –شکاف و اختالف در حکومت را . ستحکومت يک دست ني. نمی تواند بشود

کامال واقعی حکومت ت سياسبر گروه های اجتماعی تاثير جناح ها و عمل  جدی و –سياسی کامل 
  .  است

  : مثال .تاثير نوع نگاه به حکومت در انتخاب سياست نسبت به ساير نيروهای سياسی نيز شايان توجه است

o  قرار می جمهوری اسالمی برکناری توافق بر سربا سايرين را  همگرايیمبنای سرنگونی طلبان 
. 4شوند در يک جبهه وسيع متحد ارند نيروهايی که همين هدف را د همهعالقه مندندآنها . دهند

  .  اين اتحاد استهموار کردن راه برای کارهامهم ترين از  مذاکره و توافق
   
 

o  برای) مطالبات(يک برنامه توافق بر سر  با ساير نيروها را همگرايیمبنای اصالح طلبان 
ومت فعلی که برای ناراضيان از حکآنها عالقه مندند .  قرار می دهنداصالحات در جمهوری اسالمی

يکسان کردن همسو کردن و .  در يک جبهه وسيع متحد شونددی دارنداصالحات برنامه واح
   .  اين اتحاد استهموار کردن راه کارها برای مهم تريناز   و تاکتيک ها مطالباتشعارها،

  : يک ديگر نيز قابل توجه استتاثير عمل نگاه اين دو گرايش به 

o بسودرا آنان  انزوای تلقی کردهرژيم ت اصالح طلبان را به زيان سرنگونی سرنگونی طلبان فعالي 
از يک سياست انتقادی با مضمون سرنگونی طلبان در قبال اصالح طلبان . کنندمی خود ارزيابی 
  . پيروی می کنندافشاء و طرد

o  در قبال آناناما به زيان اصالحات می بينند؛فعاليت سرنگونی طلبان را تاثير عموما اصالح طلبان  
گفتگوی انتقادی، همکاری ، تبری جستنافشاگری، : مثل.  دارندروش های مختلف، بسته به مورد

 .موضعی و غيره

در خاتمه اين بحث اضافه کنم که گروه های سياسی بسياری، از جمله تمام چپ های انقالبی، قبول ندارند که در 
بسياری از اين گروه ها فکر می کنند . لت را مبنا قرار دهندطراحی سياست اتحادهای خود بايد نگاه نسبت به دو

بسياری از  مثال. است که آنها برای استقرارش مبارزه می کنند" نوع نظام سياسی"مبنای اتحادهای سياسی 
 و سلطنت طلبان هر دو برای برکناری جمهوری اسالمی مبارزه می کنيم اماما گرچه می گويند  جمهوری خواهان

 و اين فکر ناشی از ناپختگی و ناشی از عدم اعتماد به نفس . چون هدف های جداگانه داريم؛ اتحاد کنيميمنمی توان
گروه های مختلف حضور خود در کنگره هرگاه وقتی رژيم صدام را برمی داشتند مضحک بود .  استقطعا موقتی

  .ملی را به عدم حضور ديگری موکول می کرد

                                                 
  .تصور کرده و از هر اتحادی با غير می هراسند" ماهيتی خدشه ناپذير"سرنگونی طلبان خام تمام گروه های سياسی را مثل دولت دارای  4
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 مبنای انتخاب ؛ و  شماست خط مشی سياسینه نوع رژيم جايگزين که،  ،"تحادهاسياست ا"برای هر مبنای قطعی 
 برمی گردد که شما همه چيز به اين. از حکومت استتحليل شما  نوع ،قبل از هر چيزشما، خط مشی سياسی 

   . حات را ممکن می بينيد يا ناممکن؛ که حکومت را اصالح پذير می بينيد يا اصالح ناپذيراصال

 regime "تغيير رژيم"قطعا هدف خود را تحليل کنند، " اصالح ناپذير" را حکومت که وضع موجودالفان مخهمه 
change دينی باشند يا سکوالر، يا سلطنت خواهنظر از اين که جمهوری خواه باشند قطع  آنها. قرار می دهند ،

نادانی است و يا محاسبات يا علتش د کننن می گنجند و اگر با هم کار  وسيع همه در يک جبههچپ باشند يا راست
  . سياسی غلط

 policy " تغيير در سياست رژيم"هدف خود را دانند، ب" اصالح پذير"حکومت را  که ،مخالفان وضع موجودهمه 
change يا سکوالر، چپ باشند يا ليبرال، همه می توانند حول قطع نظر از اين که دينی باشند آنها. قرار می دهند 
 و اگر نکنند علتش يا فرصت طلبی است و يا با هم همکاری کنندسياست واحد برای پيشبرد اصالحات برنامه و 
    . سوء تفاهم

  موفقيت اصالح طلبی و برکناری طلبیحد 

  ؟ تا کنون چه بدست آورده اند دو گرايش عمده برکناری طلبی و اصالح طلب برای تغيير اوضاع کشور ببينيم

 به دو عرصه زير معطوف نقشه خود را برای برداشتن رژيم به مروراری طلبان برکنشواهد نشان می دهد 
  : کرده اند

  تالش برای بسيج مردم برای خيزش عليه حکومت .1

  عليه حکومتیتالش برای افزايش فشار خارج .2

 دقيق اين ارزيابی.  تا کنون بی اثر بوده استهبرخی از اصالح طلبان استدالل می کنند تالش های برکناری طلبان
  . نيست

برای  بر اروپا و امريکا ،جريان های عمده برکناری طلب، به خصوص مجاهدين و سلطنت طلباناعمال فشار 
 اروپا و با تندرو برای تخريب روابط  اقتدار گرايانبا فعاليت، با ايرانمناسبات و بهبود گشايش جلو گيری از 

  . ده استتا حد معين به آن کمک کر همسو و امريکا

گرچه به موفقيت نيانجاميده اما بی اثر  زمينه بسيج مردم برای خيزش عليه حکومت تالش های برکناری طلبان در
يا پيگيری مبارزات در مايوس کردن طيف هايی از مردم از ثمر بخشی انتخابات و  از جمله .هم نبوده است

  . مطالباتی

 :  حکومت را به سه عرصه زير معطوف کرده اند خود برای پيشبرد اصالحات درعموما تالشاصالح طلبان نيز 

 تالش برای بهبود رفتار حکومت با شهروندان و گروه های اجتماعی 

 تالش برای بهبود رابطه حکومت با دنيا 

  ،  کشور و نظام حقوقییساختارتناقضات تالش برای اصالح  

. های فوق تا کنون بی نتيجه بوده استبرخی از برکناری طلبان استدالل می کنند که تالش اصالح طلبان در زمينه 
  . اين ارزيابی دقيق نيست

اصالح طلب، به خصوص جبهه مشارکت و دولت خاتمی، در افزايش حساسيت مردم نسبت به جريان های عمده 
به خصوص در افزايش فشار اجتماعی عليه شکنجه، اعدام سياسی و ترورهای اهميت دموکراسی، حقوق خود و 

ر در سياست کشور نسبت به دنيا، نقش  تغييات و ظرفيت ها برای امکاندر سنجشر نگاه دنيا در تغييحکومتی، 
 تالش برای اصالح ساختار حکومت و نظام حقوقی کشور نيز، گرچه به نتايج عملی نيانجاميده اما. معين داشته اند

نظام حقوقی کشور را حرکت اصالح طلبان، به خصوص در دوره خاتمی، تناقضات در نظام سياسی و مشکالت 
قوانين جاری  اساسی، برای اصالح  قانونبرای تغييرمطالبه ميزان . به وسعت در ذهن مردم مطرح کرده است

 با دهه های قبل غير قابل مقايسه  جمهوريت، مردم ساالری و حقوق بشراصول به منظور تطبيق آنها باکشور 
  . است
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 اعمال فشار بر حکومت برای تاثير گذاری بر سياست های حکومت  از مبارزه مطالباتی، از طبعابرکناری طلبی
.  امر سياست ورزی و زمان سنجی برای طرح شعارها و خواسته ها برای آنان اهميت زياد نداردلذا. برکنار است
 لمللیای جلب پشتيبانان بين ا عملی آنان بيشتر معطوف به تحريم انتخابات يا تحريم ايران و يا تالش برفعاليت های

  . است

طرح ايجاد يک جنبش فراگير برای برگزاری  از سوی برکناری طلبان ابتکار شد به عمده ترين تالشی که
آنها تقريبا موفق شدند عمده ترين نيروهای . باز می گشت) يا تغيير قانون اساسی(رفراندوم برای تعيين نظام 

من موفق شده اند نشان دهند که راه حلی که برای آنها در ض. ب را حول شعار رفراندوم گرد آورندبرکناری طل
شعار رفراندوم، که در اما . گذر ايران به نظام دموکراتيک پيشنهاد می کنند خصلت مسالمت آميز و مدنی دارد
رفراندومی ها عمال، . پيگير بودمقابل اصالح طلبی مطرح شد، فاقد ظرفيت های ضرور برای تاسيس يک حرکت 

های حکومت سياست تالش برای تاثير گذاری بر  ايران در عرصه داخلی و خارجی، از به جز تحريم حکومت
  .   مانده اندبازاهداف ديگر برای دست يابی به 

  

 ** *  

      


