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تأکید بر تکثّر ،پرهیز از توهم
مقدمه :

پرسش "چه باید کرد" معموالً در زما ِن ابهام و بحران پیش میآید .امروز نیز چنین است .بهعالوه آنکه این پرسش ،امروزه با یک نگاه و توق ِع نزدیکبین
ِ
و کوتاهمدت مطرح میشود و نیز در پس زمین ٔه طر ِح سؤال و یا فضا و روحی ٔه حاکم بر جستجو ِی پاسخ ،معموالً ،بخشی و نه هم ٔه جامع ٔه سیاسی و فعاال ِن
تحولخواه مدِ نظر قرار میگیرد .طرفدارا ِن سیاستورز ِی " انتخاباتی" و هوادارا ِن سیاستورز ِی مبتنی بر "تهییج" بر خواست ٔه "رفراندوم" و "نافرمانی مدنی"،
هر یک ،دیگری و دیگران را در نظر نمیگیرند .البته این نکته که هر یک چقدر بر بسترِ واقعیات حرکت میکنند و "تحلیل"شان تا چه اندازه مبتنی بر
"تمایل"شان است ،خود مسئل ٔه دیگری است.
آسیبشناس ِی برخی "چه باید کرد"ها :

راههای تازه معموالً از درو ِن نقدهای جدی بیرون میآیند ،نقدهایی مسئوالنه و نه مرثیهخوان ِی یأسآفرین و انفعالزا.

ما از رجزخوانی و مرثیهخوانی ،و نوسا ِن بی ِن این دو ،در یک صد سا ْل تحولخواهیمان ،آسی ِب فراوانی دیدهایم( .حکای ِت جیکجیک مستان و سرمای
زمستان!) پس باید این درس را بیاموزیم که نه در هنگامِ فتح رجز بخوانیم و توانای ِی خود را بیش از واقع و توانای ِی طر ِف مقابل را ناچیز بیانگاریم و با
رجزِ خود طی ِف مقابل را تحریک به سرکو ِب خود کنیم و نه در هنگامِ شکست و عقبنشینی مرثیه بسراییم و انفعال بپراکنیم .راهحل ،نقدهای جدی اما
مسئوالنه و رو به پیش و دارای راهکار است .بدو ِن سادهسازی ،بدو ِن توهم و با صراحت و شفافیت.
پرسش "چه باید کرد" بر ذهن و روانمان ،به سراغِ تاریخ میرویم و این خودْ بسیار مثبت است .روندی دید ِن پدیدهها
در هنگام ٔه بحران و سنگین ِی بارِ ِ
و کالننگری و نگاهِ از باال و بیرون ،و چارهجوی ِی مشکالت به دور از روزمرگیها و ریزبینیها.
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در بیش از یک صد سا ِل اخیر نگاههای تاریخی و چارهجوییهای کالن نیز زیاد داشتهایم و البته برخی ـ و یا بسیاریشان ـ راهحلهای جهانی و رایج و
مرسوم بوده است که روشنفکران و فعاال ِن دلسوزِ سیاس ِی ما نیز آنها را به زبا ِن ما ترجمه کردهاند و با تاریخ و نگاهِ تاریخ ِی بوم ِی ما نیز آغشتهاند .درهرحال
برخی از مهمترین چارهجوییهای کالن و تاریخی که در این یک صد ساله مطرح کردهایم چنین بوده است :
ـ قانون و پارلمان تا بتوان قدر ِت مطلقهای که مشکل و مان ِع اصل ِی رشد و ترقی ما بوده را محدود و مقید کرد
حرکت برگشتناپذیر شود و
ـ اندیشه و تفکر اعم از سواد و آگاهی ،نوزای ِی دینی ،اندیش ٔه مدرن و فلسف ٔه غیرِ مقیدِ به دین تا مردما ْن آگاهی یابند ،تا ْ
تا مبناهای فلسفی و بنیانهای نظری برای اصالح و تغییرِ حوزهٔ سیاست و اجتماع فراهم شود و...
علتالعل ِل مشکالت ،سلط ٔه طبقاتی است و راهحل نیز در مبارزهٔ طبقاتی است.
ـ مبارزهٔ طبقاتی ،چون ُ

ـ مبارزهٔ ضد استعماری ،چرا که استبدادِ داخلی تنها به پشتوان ٔه استعمارِ خارجی دوام میآورد و چرا که استبدادِ داخلی بجا ِی مناف ِع مردم و میهن،
حافظ و ژاندارمِ مناف ِع خارجی است و...
ـ تشکیالت و سازمان ،برای اینکه نیرو ِی پراکندهٔ ما را برای مقابله با دشم ْن جمع و سازماندهی کند ،به ما امکانات و پوشش دهد و کادرها و مدیرانی
برای مبارزه و برای ادارهٔ جامعه فراهم آورد.
ـ مبارزهٔ مسلحانه ،تنها با زبا ِن سالح و با قدرت و زور میتوان دشم ِن قدرتمند را شکست داد.

ـ انقالب ،نظامِ استبدادی غیرِ قاب ِل اصالح است و هر اصالحی را پس میزند و هر مخالفی را سرکوب میکند و چون قدرتمند است باید با قدر ِت
مردم مقابلاش ایستاد و ساقطاش کرد.
ـ اصالح ،ساخ ِت قدرت یک دست نیست و قاب ِل اصالح است .ضم ِن آنکه اصالحا ِت تدریجی مفیدتر از انقالبا ِت ناگهانی و تخریبی است.
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بخش خصوص ِی مستقل که بتواند به قدر ِت
بخش خصوصی مستقل ،آزاد ِی
سیاسی بیپشتوانه است و تا آزاد ِی اقتصاد ِی واقعی و ِ
ـ اقتصادِ آزاد و ِ
ْ
سیاسی شکل بدهد و قید و بند بزند ،وجود نداشته باشد ،نمیتوان به آزاد ِی سیاسی با پشتوانه و برگشتناپذیر رسید.
ـ همبستگ ِی ملی ،تا ما به روحیه و عِرق ملّی دست نیابیم و تا جناحهای مختلف ،از جمله طیفهای اقتدارگرا ،به این آگاهی و فهم نرسند که میبایست
تالش مشترک کنند ،هیچ راه نجاتی نداریم.
همگان برحو ِل محورِ رشد و ترق ِی ایران ،با حف ِظ هویت و مناف ِع خودِ ،
عمومی هم تفکرساز و آگاهیده است ،هم سازمانگر و هم سازنده و یا حداق ْل محدود و مقیدکنندهٔ قدر ِت دولت.
ـ نهادِ مدنی و حوزهٔ عمومی ،حوزهٔ
ْ
قدرت تنها در نهادِ دولت و یا وضعی ِت بسی ِج همگان ِی تودهوار نیست بلکه نهادهای مدنی اعم از اصناف و احزاب و شوراها و انجمنهای غیرِ دولتی نیز
قدرتمندند .به ویژه شورِ شوراها مدتی بسیار شورانگیز بود.
 ...آنچه در هم ٔه این راهحلها ،که هر یک بخشی از حقیقت را با خود حمل میکنند ،وجود دارد توجه به توانای ِی قدر ِت مطلقه در تاری ِخ درازنای ما
از یک سو و ناتوانی و بیپشتوانگ ِی مردم و فعاال ِن تحولخواه از سو ِی دیگر است .مشک ِل اصلی از منظرِ بسیاری همین قدر ِت مطلقه است که سابقهای
ِ
کملی دارند اما در توانمند ِی
دیرپای در تاریخ و
فرهنگ ما دارد .البته صاحبنظران در عل ِل پیدایش و استمرارِ قدر ِت مطلقه ،سخنا ِن متفاوت و گاه مُ ّ
ِ
فرهنگ مشروعسازِ آن ،نظرِ تقریباً یکسانی وجود دارد .به هرحال درد آن است که شریعتی از آن به عنوا ِن زر و زور و تزویر
سیاسی ،اقتصادی و توجیهگر ِی
یاد میکرد .اما اینکه کدام یک از این سه مؤلفهْ اصلیتر و سازندهٔ دیگری است و درنتیجه به کدامین باید توجه بیشتری داشت ،سخنان متفاوت است و
راهحلها و راهکارها ،گوناگون .ضم ِن آنکه در ارتباط و همبستگ ِی تنگاتنگ و دیالکتیک ِی بین آنها باز سخنان یکسان است.
بر راهِ حلهای درازمدت اغراق نکنیم و توه ِم نزدیکبینانه و کوتاهمدت ایجاد نکنیم :

ما ایرانیان طب ِق روحیه و ذهنیت و روا ِن شاعرانه و احساسی که داریم ،اه ِل اغراقیم! بر راهحلهایمان نیز اغراق میکنیم .از آنها امامزادههایی میسازیم
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که هم ٔه امراضمان را شفا میدهد .این نگاه را از طر ِح بحث و راهح ِل "قانون و پارلمان" تا مبح ِث "حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی" داشتهایم.
اغتشاش معنایی است که ما دیگر
امروزه بر حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی به عنوا ِن یک راهحل و راهکار تأکید میشود .نکت ٔه اول در این رابطه نوعی
ِ
ِ
اغتشاش معنایی که همین چند سال پیش در رابطه با "جامع ٔه مدنی" داشتیم و یا هنوز در
فرهنگ نظری و سیاسیمان به آن عادت کردهایم! همان
در
ِ
رابطه با مسئل ٔه "گفتمان" داریم.
برخی "حوزهٔ عمومی" را به معنای حوزهٔ غیرِ دولتی به کار میبرند و منظوری مترادف با "جامع ٔه مدنی" ـ به معنای الی ٔه میان ِی بی ِن دولت و شهروندا ِن
منفرد که هم احزا ِب مخالف و منتقدِ دولت و هم نهادهای غیرِ حزبی اعم از سندیکاها و NGOها را دربرمیگیرد ـ دارند .برخی منظورشان از حوزهٔ عمومی
تنها بخشهای مدن ِی غیرِ سیاسی و یا غیرِ حزبی است که مستقیما با سیاست یا قدرت کاری ندارند و یا به دنبا ِل کس ِب قدرت نیستند بلکه در پ ِی اصالح
و تغییر در حوزهٔ خاصی که در آن فعالند ،هستند مانند سندیکاها و NGOها و ...این تلقی نیز با تعری ِف دیگری از جامع ٔه مدنی مترادف است ـ تعریفی که
جامعه را چهار الیه در نظر میگیرد  :دولت  ،حوزهٔ سیاسی  ،حوزهٔ مدنی ،خانواده و شهروندا ِن منفرد ـ و برخی نیز از حوزهٔ عمومی تلق ِی هابرماسی دارند
که معموالً در فارسی با تعبیرِ عرص ٔه همگانی و عرص ٔه عمومی ترجمه شده است .آنها منظوری کامالً متفاوت دارند .در عرص ٔه همگان ِی هابرماسی سندیکاها
و اتحادیهها نیز بیرون میمانند .اینجا عرصهای است که در آن گفتوگوی معموالً مستقیم شکل میگیرد ،عاری از هد ِف خاص و واحدِ عینی و سیاسی
تلقی عمدتاً رسانهها ،پاتوقها ،نشستها و نظایرِ
حزبی و سندیکایی و ...است و به دنبا ِل کُ ِ
نش تفاهمی برای شکلگیری و رشدِ آزادِ افکارِ عمومی است .این ْ
آنرا در برمیگیرد .سیاسیو ِن ما عمدتاً معنای اول و دوم از حوزهٔ عمومی را مدِ نظر دارند.
نکت ٔه دوم در رابطه با طر ِح راهکارِ حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی در فضای سیاس ِی پسا اصالحا ِت ما ،پسزمینه و فضا و روحی ٔه نزدیکبینان ٔه حاکم بر
آن است .راهکارِ حوزهٔ عمومی حتی گاه به عنوان یک بدی ِل استراتژیک برای اصالحات مطرح میشود .نزدیکبین ِی حاکم بر سیاستورز ِی انتخاباتی که
زمان را حداکثر در مقاط ِع چهارساله مینگرد در فضایی که راهکارِ حوزهٔ عمومی در آن بحث میشود نیز موج میزند.
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خاص استبدادِ ایرانی بنگریم و چه از منظرِ
اما نکت ٔه سوم و اصلی در رابطه با این بحث آن است که چه بهطورِ تاریخی به مسئل ٔه سیاست و موضوعِ ِ
نفت بنیاد آن را تشکیل میدهد و البته در اختیارِ قدر ِت حاکم است؛ به این نتیجه میرسیم که در ایران "دولت"
اقتصاد ْی کشورمان را بررسی کنیم که ْ
لکوموتیوِ قطارِ توسعه است و به نظر نمیرسد تا چند دهه نیز بتوان این معادله را بر هم زد .بنابراین هر تحولی میبایست در حوزهٔ سیاست و دولت ـ نه
حوزهٔ عمومی و مدنی ـ " اتفاق" بیفتد ـ البته اگر تنها در حوزهٔ سیاست "ادامه" پیدا کند ،شکست میخورد! ـ  ،و شاید تا سالهای طوالنی حوزهٔ دولت
بسیار قدرتمندتر از حوزهٔ مدنی و عمومی باشد و دولتها در ایران حوزهٔ مدنی را یا زائدهٔ خود میسازند و یا آنها را محدود و یا سرکوب میکنند.

توجه به حوزهٔ عمومی و مدنی بسیار میمون و مبارک است و آسیبشناس ِی درستی از روندِ تحولخواهی در تاری ِخ معاصرمان نیز میباشد .هر چند ردپای
توجه به این حوزه و تالش برای فعالیت در این عرصه و حتی نهادسازی در آن از دیرباز ،رد پایی در تاری ِخ کهن و جدیدمان دارد و مرحوم بازرگان در بحث
از "احتیا ِج روز" نیز در قبل و پس از زندانش بر همین مسئله تأکید میکند؛ اما تبدی ِل آن به یک تأکید و توجهِ استراتژیک و تحلی ِل سیاست به عنوا ِن
عرص ٔه تواز ِن قوا و توجه به قدر ِت اجتماعی به جای توجهِ صرف به قدر ِت دولت و حداکثر احزا ِب سیاسی ،گامی فراپیش در روندِ انباش ِت تئوریک ـ تجرب ِی
جنبشهای تحولخواه در تاری ِخ ما دارد .اما و هزار اما ،نباید بر این مسئلهْ اغراق کرد .چرا که :
الف ـ این راهکار یک امرِ درازمدت است و نباید به نگاهی کوتاهمدت تبدیل شود و درخ ِت گردویی است که دیر بار میدهد.
ب ـ حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی حاالحاالها در ایران قدرتی بسیار محدودتر از دولت و حوزههای سیاسی دارند و توس ِط دولت میتوانند محدود و
سرکوب شوند و یا موردِ حمایت و زیرِ چترِ امنیت قرار گیرند.
بر این اساس فعالً باید دربارهٔ مسئل ٔه حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی ایجادِ حساسیت کرده و دربارهٔ آنها فرهنگسازی نمود و در حدِ مقدور به نهادسازی
پرداخت اما نباید دربارهٔ آنها حسا ِب زیادی باز کرد و امیدِ استراتژیک ایجاد نمود .شورانگیزی و شورآفرینی بر شوراها و تجرب ٔه ناشی از آن ـ یعنی تبدیل
به زائدهٔ قدرت شدن و یا محدود و سرکوب شدنش ـ را نباید فراموش کنیم .اغراق دربارهٔ حوزهٔ عمومی و نهادهای مدنی یا ناشی از بیسخنی و بیبرنامگ ِی
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استراتژیک و نوعی سیاسیکاری است و یا ناشی از عدمِ جسارت و شهامت در اعالمِ فقدا ِن استراتژی و یا هر دو .نهادهای مدنی و نیز خردهجنبشهای
جنبش کلی و عامی وجود داشته نهادهای مدنی را نیز
جنبش عامْ اثرگذار بودهاند و هرگاه ِ
جامع ٔه ما در طو ِل یک سدهٔ اخیر همواره در ذیل و ظ ِل یک ِ
جنبش
احیا و تقویت کرده و یا آنها نیز اثرگذار بودهاند .به عبارت دیگر نباید به این توهم دامن بزنیم که میتوان از طری ِق خردهجنبشها ،و نهادهای مدنی ِ
جنبش عام را احیا و تقویت کنیم و یا بتوانیم بهطورِ
کل را احیا کرد .شاید ما تا چند دهه نیز نخواهیم توانست از طری ِق خردهجنبشها و نهادهای مدنیِ ،
جدی و اساسی به این نهادها و جنبشها اتکایی استراتژیک داشته باشیم .بنابراین حوزهٔ سیاست ،عرص ٔه دولت و احزاب ،همچنان مهمترین و اصلیترین
عرصهاند .به هر حیله بدین وادی رهی باید یافت! و همچنان ،و شاید تا دههها ،متأسفانه این حوزهٔ سیاست است که بر حوزهٔ عمومی و مدنی اثرِ جدی
میگذارد و نه برعکس.
تحلی ِل وضعیت ،پیش درآم ِد ِ
بحث استراتژی و چه باید کرد :

هر استراتژی و چه باید کردی از درو ِن یک تحلی ِل شرایط و جمعبند ِی وضعیت بیرون میآید .به عالوه آنکه هر استراتژ ْی متکی به برخی مبان ِی فکری
اساس واقعیات تبیین میشوند و ارزشها و نیز غایا ِت آرمانی ترسیم میگردند.
و نظری است که بر آن ْ

مبنای نظر ِی من در تحلی ِل پدیدههای اجتماعی و تاریخی ،دیالکتیکی است ،و تأثیرِ دیالکتیک ِی عوام ِل عینی و ذهنی ،ارادی و غیرِ ارادی ،از این منظر
گسترش غیرِ اراد ِی عوام ِل عینی ـ اجتماعی ،اقتصادی و ...ـ مجال و فرصت داد و صبورانه منتظرشان ماند و هم به طورِ ارادی به
هم میبایست به بسط و
ِ
فعالی ِت جدی و پیگیران ٔه فکری و عملی در جه ِت آرمانهای خود ـ که امروزه در آرما ِن دموکراسی ـ در رویکردِ لیبرا ْل دموکراسی و دموکراس ِی فراگیر یا
سوسیا ْل دموکراسی ـ موردِ وفاق قرار گرفته ،پرداخت.
در رابطه با تحلی ِل وضعی ِت کنونیمان نیز سخن بسیار گفته شده است .در این رابطه تنها باید بر چند نکته تأکید نمود :
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ـ ما وار ِث تاری ِخ خاصی هستیم و وضعی ِت کنون ِی ما در ادام ٔه یک وضعی ِت تاریخی ،با آسیبشناسیهای گسترده و مختلفی است که در رابطه با آن و
به ویژه در رابطه با دول ِت مطلقه و نیز برخی موان ِع فرهنگی در انطباق با شرای ِط پیش روی ،قرار دارد.
ـ وضعی ِت ما در ادام ٔه یک انقالب که پایان ِ
بخش سلطن ِت پادشاهی بود و نیز در ادام ٔه یک دورا ِن اصالحات است .یکی از مهمترین مباح ِث تعیینکنندهٔ
بحث فعاال ِن سیاسی و روشنفکری را به دو قسم ِت
وضعیت در چند سا ِل اخیر ،بحث از پایا ِن اصالحات و یا امکا ِن ادام ٔه آن در چارچو ِب گذشته است .این ْ
ِ
استراتژیک پس از دومِ خرداد اینک به تشتت و اختالفی سراسری در تهران و شهرستانها تبدیل شده است.
اصلی تقسیم کرده است .وحدت و همسوی ِی
در نظر نگرفت ِن این تشتت و تکثرِ تحلیلی در ارزیابی از اوضاع و جمعبند ِی اصالحات و امکان یا عدمِ امکا ِن تداومِ آن ،نادیده گرفت ِن نیمی از صور ِت مسئله
است .در تحلی ِل وضعیت ،باید بر این تکثرِ استراتژیک ،توجه و تأکیدِ ویژه داشت.
ـ یک انقال ِب نامرئ ِی بنیادی در جامع ٔه ایران اتفاق افتاده است .جامع ٔه ایران از اواس ِط دورا ِن قاجاریه از یک وضعی ِت تماماً سنتی واردِ یک دورا ِن جدید
آموزش عالی ،حضورِ
شد  :جامعهای ناموزون اما با غلب ٔه وجهِ سنتی .اما به نظر میرسد بنا به دالیلی چون رشدِ شهرنشینی و طبق ٔه متوسط ،رشدِ سواد و ِ
پیش
آموزش عالی ،رشد و
گستردهٔ زنان در عرصههای مختلف به ویژه در
کمی و کیف ِی رسانههای جمعی و ارتباطی ،درهم تنیدگ ِی بیش از ِ
ِ
ِ
گسترش ّ
اقتصادِ جهانی و ،...از اواس ِط ده ٔه  60جامع ٔه ایران واردِ مرحل ٔه تازهای شده است  :جامعهای همچنان ناموزون اما با غلب ٔه وجهِ مدرن.
خاص انتخابات ِی مردم ـ که باید مستقالً دربارهٔ آن بحث نمود ـ بیانگرِ تغییرِ تواز ِن قوا در حوزهٔ سیاست
ـ انتخابا ِت اخیرِ ریاس ِت جمهوری ،جدا از رفتارِ ِ
یا به طورِ مشخصتر در حوزهٔ قدرت بود ،نه تغییرِ تواز ِن قوا در حوزهٔ اجتماعی .قبل و بعد از انتخابات ،مردم و جامع ٔه ایران تغییرِ بنیاد ِی خاصی نکردهاند
و پایگاهِ نیروهای سنتی نیز به همین شکل تغییری نداشته است.
ِ
مشترک موردِ توجهِ دو ِل مختلف تبدیل گردیدهاست که
ـ دول ِت ایران در وضعی ِت بحران ِی بینالملل ِی خاصی به سر میبرد و ایران به یکی از سوژههای
این موضوع نیز میبایست به طورِ مستقل تحلیل شود و اثرِ آن بر وضعی ِت کنونی و بح ِث استراتژی و چه باید کرد مورد مُداقّه قرار گیرد.
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ـ ما در سه حوزهْ در وضعی ِت شدیداً متکثری به سر میبریم  :اندیشه ( مذهبی  :اعم از سنتی ،رِفُرمیست ،نوگرا .ـ غیرمذهبی و ضدمذهبی  :لیبرال
دموکرات ،سوسیال دموکرات و ،) ...استراتژی ( اصالحطلبی ،رفراندوم و نافرمانی مدنی ،نگاه به بیرون و ،) ...منافع ( طبقاتی ،قومی ،جنسی و .) ...عدم توجه
بخش زیادی از نیروها در دانشگاهها و دیگر طیفها و طبقات است و به مرتب کوچک و کوچکتر
بخش زیادی از واقعیت و ِ
به این تکثر ،نادیده گرفت ِن ِ
کم ِی بیشتر ،اما شکننده باشد.
شدن و نیز بیاعتبار شد ِن یک نیرو میانجامد ،هر چند ممکن است همراه با انسجامِ ّ

انتخابا ِت اخیر ،فضای سیاسی و اخالق ِی بی ِن مجموع ٔه افراد و نیروهای تحولخواه را آلوده کرده و انسجامِ نسب ِی قبل ِی آنها را از بین برده است .ادام ٔه این
ِ
استراتژیک مجموع ٔه تحولطلب در ایران ،به تشتت و ناکارآمد ِی هر چه بیشتر منجر میشود .درحالی که انتخابات ،آخرالزما ِن
حالت ،و تشدیدِ ناهمسوی ِی
چالش انواعِ سیاستورزیها به شدت دامن زد  :سیاستورز ِی انتخاباتی ،سیاستورز ِی تهییجی (نافرمانی و تظاهرات
سیاست نیست .اما این انتخابات به ِ
ِ
(تدارک استراتژ ِی جدید) .همچنین راهکارهای جدیدی نیز همچون حرکت از حوزهٔ سیاست به حوزهٔ عمومی و مدنی
و رفراندوم) و سیاستورز ِی تعلیقی
نیز مطرح شد .هر چند اکثرِ کسانی که این بحث را مطرح میکنند همچنان به شدت به سیاستورزی در حوزهٔ سیاست مشغولاند.
آیا در آستان ٔه مرحلهای هستیم که افراد و نیروهایی که دیدگاههای مختلفی پیدا کردهاند باید از هم جدا شوند و یا همچنان میتوان علیرغ ِم دیدگاههای
اساس دغدغ ٔه مشترک ،نه دیدگاهِ مشترک.
مختلف ،تعامل و همکاریهای مشترکی نیز داشت .تعامل بر ِ
پرسش باال موضوعِ تعیینکنندهای در بحث از استراتژی
در دورانی که بنده آن را در یک ارزیاب ِی توصیفی ،دورا ِن "تعلی ِق استراتژی" میدانم ،پاسخ به ِ
و چه باید کرد است.
دورا ِن تعلی ِق استراتژی ،دورا ِن پایان یافت ِن یک استراتژی ،به خاطرِ تغییرِ تواز ِن سیاسی یا اجتماعی یا هر دو ،و هنوز آغاز نشدن و تکوین نیافت ِن
استراتژ ِی تازه است .دورانی است که باید به ِ
تدارک استراتژ ِی تازه پرداخت و مجا ِل رشدِ شرای ِط عینی را داد و با انباش ِت تئوریک ـ تجربی به استقبا ِل آن
رفت .وظای ِف دورا ِن تعلی ِق استراتژی عبارتند از  :صبر ( جایگزین ِی دیدِ درازمدت بهجای کوتاه مدت ) ،اعتراض ( بهرهگیری از فضاهای موجود و برخوردِ
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مشترک در سه حوزهٔ دفاع از حقو ِق اساس ِی مردم ،حقو ِق شهروند ِی افراد و مناف ِع ملی ) ،انباش ِت تئوریک ـ تجربی ( جمعبند ِی انتقاد ِی اندیشهها ،انگیزهها
و استراتژیها در سالیان و دهههای گذشته برای دستیابی به راهکارهای جدید ) ،ارتباط ( نهادساز ِی اجتماعی ،فرهنگسازی برای فعالیتهای مدنی،
گفتوگو و تعامل از ساده به پیچیده برای مفاهمه و ایجادِ همسوی ِی حداقل ِی عملی ).

بخش دوم
توضی ِح دو وضعیت  :فضای سیاسی با ریت ِم کُند ـ فضای سیاسی با ریت ِم تند :

• راهکارهای معمول در وضعی ِت با ریت ِم کُند :

ـ صبر و انتظار که منجر به بقای رهبران و انفعال و فاصلهگیر ِی نیروها و ذوب شد ِن آنها در زندگ ِی روزمره میشود
ـ تغییرِ اجبار ِی زمی ِن بازی ( مثالً از سیاست به فرهنگ و ) ...
ـ ادام ٔه باز ِی گذشته با همان استراتژی
ـ شدت دادن به بازی و تند کرد ِن استراتژی و ورود به یک رویاروی ِی نابرابر ( سیاسی یا نظامی و) ...
• توضی ِح وضعی ِت کنونی به عنوا ِن یک "وضعی ِت خودویژه"  :فضای سیاسی با ریت ِم آرام ـ فضای نه کامالً بسته ،نه کامالً باز؛ بلکه فضای نیمه بازِ ناکارآمدِ
داخلی همراه با وضعی ِت متالطم و بحران ِی بینالمللی
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ِ
وضعیت کنونی :
بررس ِی سه نوع سیاستورزی در

تحلی ِل انتقاد ِی انواعِ سیاستورزیها در وضعی ِت کنونی با "تأکید بر تکثر" و "پرهیز از توهم" و توجهِ ویژه به جمعبند ِی اجتماعی ـ تاریخی از وضعی ِت
کنونی.
 1ـ سیاستورز ِی انتخاباتی :
طرح و بررس ِی انتقاد ِی پیشفرضها ( همچون  :امکا ِن تکرارِ تجرب ٔه دومِ خرداد از سوی مردم ـ امکا ِن بهتر عمل کردن در داخ ِل قدرت با استفاده از
تجار ِب دول ِت خاتمی ) و ویژگیهای این نوعِ سیاستورزی ( هم چون  :خوشبینی به راس ِت داخلی و امکا ِن تغییر یا تحمی ِل تغییر به آن ـ ارزیاب ِی نادرست
بخش مهمی از
از نیروی خود و نسبت با مردم ـ شتاب و نزدیکبینی و دوقطبی دید ِن عرص ٔه استراتژی ـ اختال ِف دیدگاه بی ِن برخی سرا ِن جریانات و بی ِن ِ
بدن ٔه آنها ـ آلوده کرد ِن فضای سیاسی و رواب ِط داخل ِی بی ِن مجموع ٔه نیروهای تحولخواه و صفبند ِی غیرِ ضروری و انشقا ِق مخرب با ارزشی کرد ِن استراتژ ِی
خود ـ در نظرگیر ِی امکا ِن بازگشت به کار و مناص ِب قبلی به خاطرِ عادت به یک نحوهٔ مَعیشت )
 2ـ سیاستورز ِی نافرمانی و تهییجی :
بح ِث نافرمان ِی مدنی و رفراندوم را برخی به عنوا ِن یک تحلی ِل تئوریک مطرح میکنند و میگویند به دنبا ِل فرهنگسازی و هدفگذار ِی جدیدند تا
ارائ ٔه یک استراتژ ِی بدیل .اما برخی آن را به عنوا ِن یک استراتژی مطرح میکنند .بررسی و نقدِ ما متوج ٔه طی ِف دوم است.
طرح و بررس ِی انتقاد ِی پیشفرضها ( همچون  :درونمای ٔه قانونمحورِ برآمده از تجرب ٔه اصالحات ـ توقع و تمنای رفتارِ معقول از جریا ِن راست در
پذیرش پیشنهادِ منطق ِی رفراندوم بهخاطرِ منط ِق بیطرفانه و مسالمتجوی آن و یا فشارِ جامعه و یا فشارِ بینالمللی ) و ویژگیهای این نوع سیاستورزی
ِ
( همچون  :ارزیاب ِی نادرست از خود و نیروی بالفع ِل مردم ـ نوعی خوشبینی یا اتکای استراتژیک به مداخل ٔه راس ِت جهانی در برخی افراد ـ شتاب و
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نزدیک بینی ـ دامن زدن به نفر ِت سیاس ِی بی ِن افرادِ مجموع ٔه تحولخواه و صفبند ِی غیرضروری و انشقا ِق مخرب با ارزشی کرد ِن استراتژ ِی خود )
 3ـ سیاستورز ِی انباشت و آمادگی :
طرح و بررس ِی حمایت ِی پیشفرضها ( همچون  :به پایان رسید ِن اصالحات علیرغ ِم برخی دستاوردها ـ ارزیاب ِی غیرِ جنبشی از مردم و نیروها و برآورد
و ارزیاب ِی "تشکیالتی ـ نفتی" از جریا ِن راست ـ ضرور ِت حرکت به سم ِت جمعبندی و انباشت و نیز تعی ِن اجتماع ِی نیروها ـ ضرور ِت گفتوگوی باز و
فراگیر و بدو ِن شتا ِب هم ٔه گرایشات برای مفاهمه و همسوی ِی عملی در سه حوزهٔ "حقو ِق اساس ِی ملت ،حقو ِق شهروند ِی آحادِ مردم ،دفاع از مناف ِع ملی" و
بازسازی و ذخیرهٔ یک اعتبارِ مل ِی مبتنی بر اعتمادِ مردم به خاطرِ صداقت و سالمت و مواض ِع مستقل در نقدِ راس ِت داخلی و راس ِت جهانی جه ِت نقشآفرینی
در شرای ِط مقتضی و ضرور ِت فراگیری و تکثرِ این سیاستورزان از مذهب ِی سنتی تا غیرِ مذهبی ،بر محورِ ایران ) و ویژگیهای این نو ْع سیاستورزی
( همچون  :عدمِ خوشبینی به راس ِت داخلی و عدمِ امکا ِن اصالحات در ادام ٔه مش ِی گذشته ـ عدمِ اتکا به راس ِت جهانی ـ فراگیری و تکثرِ ملی از مذهبیهای
اساس دغدغهها و نه دیدگاههای مشترک و عدمِ حذ ِف هیچ نیرو ِی مستقل و
سنتی تا غیرِ مذهبی ـ دعوت به دوستی و پرهیز از خصومت و همسویی بر ِ
ِ
اشتراک فراگیر در استراتژی و امکا ِن عم ِل مستقل در مواردِ اختالف ).
ملی و تحولطلب ـ
ِ
پذیرش تکثرِ استراتژیها در دورا ِن عدمِ
• مقایس ٔه اجمال ِی سه نوع سیاستورزی (مثالً در نتیجهگرا و معطوف بودن به پیروزی در کوتاه مدت در یک استراتژی و تأثیرگذار بود ِن مدتدار در
استراتژ ِی دیگر و)...
• تحلی ِل اینکه رابط ٔه این سه نوع سیاستورزی چگونه میبایست باشد
پذیرش تنوعِ استراتژیها و ارزشی نکرد ِن هیچ یک از آنها،
لزومِ اصال ِح فضای تخریب و قفلشدهٔ موجود که هر گفتوگویی را غیرممکن میکند و
ِ
هر چند این نوع رابطه در شرای ِط کنونی عملی نیست و نیاز به فرهنگسازی و تمرین دارد.
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چند نکته در جمعبندی :

ـ اگر ریت ِم فضای سیاسی در ایران تغییر کند باید بح ِث دیگری در رابطه با "چه باید کرد" مطرح کرد .اما به نظر میرسد اعتبارِ این بحث تا مدتها
برقرار باشد.

ـ به نظر میرسد در شرای ِط کنونی در میا ِن نخبگان و فعاال ِن سیاسی ،انگیزههای انتخاباتی و کارآمد ِی فعالیتهای تهییجی به تدریج کاهش مییابد
و میل به رهیاف ِت دیگری بیشتر میشود  :صبر و انتظار که "تئور ِی بقا"یی منفعل و کاهنده است.
بنابراین باید سعی کرد به جای رهیاف ِت صبر و انتظار ،راهکارِ صبر و اعتراض (و انباشت و ارتباط) را تحکیم کرد که هم در بردارندهٔ بقایی فعال است
و هم سازنده و واقعگرا و کس ِب آمادگ ِی مبتنی بر انباشت و ارتباط برای تأثیرگذار ِی به هنگام در قال ِب یک استراتژی که باید به تدارک و تولدش ـ برای
پس از دورا ِن تعلی ِق استراتژی ـ کمک کرد.
ـ چشماندازِ خوشبینانه به آیندهٔ مبتنی بر انقال ِب نامرئی از منظرِ پایین ( تغییرِ بنیاد ِی جامع ٔه ایرانی ) و تسطی ِح تدریج ِی روندِ دموکراتیزاسیون از
منظرِ باال ( حذ ِف سلطنت و امکان و ضرور ِت تعدی ِل روحانیت ،به عنوا ِن دو نهادِ دیرپای جامع ٔه ایرانی).
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