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 نگاهي بر نحوه عمل سياسي در پهنه اصالحات
  

 ضعفي كه درسده معاصر و در مقاطع گوناگون ، .رنج می برد عمده و اساسي یضعف  از جريان روشنفكري و جنبش  سياسي در جامعه ما،
  . آورده استهمراهبه  ناكامي هاي فراواني را براي مردم  و ثمره آن به طبع،کاسته در جامعه ما بنيه اصلي جنبش هاي اجتماعياز 

 بر نحوه عمل سياسي به منظور ايجاد تحـوالت كيفـي       بايستدر بررسي عملكرد  جريان روشنفكري و جنبش  سياسي در جامعه ما، مي               
ِ قدرت، اسلوب و خط مشي هاي سياسي را در جنبش اجتماعي ”تغييرات در راس هرم سياسي“و اميد بستن به  ” نگاه به باال  “. اشاره كرد 

  .  ما تحت تأثير خود قرار داده استمردم
 كه به صورت مسئله اصلي براي تغييـرات بنيـادين در بطـن    استدغدغه تحوالت زيربنائي اجتماعي بطور منطقي مبتني بر تالش هائي         

نترل خود آنها بعبارتي روشنتر، اين تالش ها مي بايست پيرامون راهكارهائي با اراده و مشاركت مستقيم مردم و ك      . كند می   جامعه توجه 
برمی  بسياري از روشنفكران و خيل بيشماري از فعاالن سياسي وقتی تاريخ سده گذشته خود را ورق می زنيم، به نحوه عمل .متمركز شود

، بطور كلي به خط مشي هائي روي آورده اند كه در       از پشتوانه هاي مردمي    یبرخوردار اهداف دمكراتيك و      علی رغم باور به     كه خوريم
 متفاوت بوده، اما در جوهره رفتار هاي سياسي شان، بطور عام، همين ضـعف مـذكور                  با هم  ، در شيوه، درمكانيزم و در برنامه عمل       شكل

براي نمونه مبارزات پارلماني و يا آن دسته از مبارزات . می شود مشاهده بروشنی) به شكل چهارچوبي” تغييرات از باال“چشم داشت به (
اين دو نمونه كه در شـكل ظـاهري و شـيوه            .  مردمي برخوردار بوده اند، دو نمونه بارز اين نحوه عمل سياسي اند            مسلحانه كه از اهداف   

عمل سياسي كامال با هم متفاوتند اما وجه مشترك عام خط مشي هاي آنها، همانا سرمايه گذاري اساسي به منظور تغيير حكومت هـاي                     
  . است) رلمان و يا به شكل سرنگونياز طريق پا(استبدادي و يا وابسته از باال 

 كه حركت دوم خرداد را مي توان نمادي از          است جنبشي اجتماعي     ميزان پيشرفت   دموکراتيزاسيون معطوف به   فرآيند در سالهاي اخير  
ري تازه  اين جنبش، شكل نويني از مبارزه را تجربه مي كند كه هم در شيوه عمل سياسي و هم در جوهره خود مسي                     . آن به حساب آورد   

ايـن  .  نقد جنبه های مثبت و منفی اين جنبش برای روند دموکراتيزاسيون در جامعه ما از اهميت فراوان برخـوردار اسـت          .را مي پيمايد  
  . تجربه تازه را مي بايست شناخت و به نقادي آن پرداخت

اقشار گوناگون اجتماعي با مرام و . گسترده استجنبش كنوني در جامعه ما بدين اعتبار كه جنبشي اجتماعي است، دامنه آن نيز وسيع و 
نگاه به ( جنبش اگر به همان آفت گذشته در روند مبارزات تاريخي ملت ما  اينبا اين وجود اما،. مسلك هاي متنوع  در آن حضور دارند

دد، نصيبي جـز تكـرار شكسـت و         دچار گرديده و به راه حل هاي شتاب زده و كوتاه مدت به منظور تغيير و تحوالت فوري دل ببن                   ) باال
 اقشـار گونـاگون   . توان آن را در سطح محدود اصالح طلبان داخـل حاکميـت خالصـه کـرد    همين اعتبار نمی  به   .ناكامي نخواهد داشت  

 مذهبی، ملی و چپ دموکرات و اکثريت قريـب بـه اتفـاق    -يون بيرون حاکميت مانند نيروهای ملی    اجتماعی و از جمله بخشی از اپوزيس      
نفکران، هنرمندان، اهل قلم و اساتيد دانشگاه ها و جنبش دانشجوئی هر کدام بسته به توان و موقعيت اجتماعی شان، در آن حضـور              روش

   . سنگينی نيز متحمل شده اندچشم گير نيز داشته اند و در مواردی هزينه های
رزيـابي كـردن و يـا بـرعكس، توانمنـدي هـا، اعتبـار و        وزن و قواره جنبش كنوني را در محدوده براندازي نظام و جابجائي در قـدرت ا           

 خالصه كردن و انتظارات واهـي در تحـوالت كيفـي از طريـق رأس هـرم       در درون حاکميتمشروعيت آن را در ظرفيت هائي محدود 
.  شـده، مـي باشـد   ساختار قدرت داشتن، كماكان دو نوع راهكاري، متأثر از همان استراتژي هاي سنتي كه بارها ناكارآمدي آنها تجربـه        

مردم ما با كولباري انبوه از تجارب گذشته، امروز ديگر در پي صرف جابجائي در قدرت نمي              . ويژگي هاي مرحله كنوني را بايد شناخت      
   .وانائي هاي خود را هدر دهندبايست با هزينه هاي هنگفت، ت

 زيرسـاخت   ايجاد زمينـه هـای ممکـن و       موكراتيك به مثابه  برنامه محوري و اساسي در اين مرحله از جنبش اجتماعي، ايجاد نهادهاي د            
 در قـدرت برابـر       گروه اجتماعی  دموكراتيزه كردن مكانيزم مشروعيت ساختار قدرت الزاما با تغيير اين يا آن           . نظامي مردم ساالر است   

با باندها ” دولت مدرن“بوجود آوردن . نهادينه كردن اجراي قانون، الزاما با داشتن اين و يا آن قانون خوب و يا بد يكسان نيست . نيست
بايد به مرحله كنوني مبارزه دموكراتيك اشراف داشت و البته در صـورت        . و يا جناح هائي خوب و يا بد در قدرت ماهيتا متفاوت است            

تيـک در جامعـه    که معطوف به ايجـاد زيرسـاخت دموکرا   عقب افتادن از برنامه اصلي در جا زدن و    امكان و شرايط واقعا موجود، بدون     
  .  نيز در ساختار حاکميت در نظر داشت ،گزينه هاي بهتر راماست
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روشنفكران و فعاالن سياسي با در نظر گرفتن شرايط عيني و ذهني مردم و درك صـحيح روانشناسـي مردمـي مـي تواننـد راهكارهـا و                  
مشـاركت آنهـا در ايـن جنـبش و          .  برگزيننـد  استراتژي هائي را همخوان و هماهنگ با ظرفيت جنبش اجتماعي در وسعت گسترده آن             

 و از سوی ديگر با در  از طريق تحول در بنيادهاي فكري مي تواند دنبال كند از سوئی،همگامي آنها با مردم، تغييرات را بطور ريشه اي و
موکراتيـک و ملـی همـت       نظر داشتن ظرفيت های موجود، در کادر منافع ملی، به  اتحاد عمل های معين در راستای ايجاد جبهـه ای د                     

 مشاركت روشنفكران و نيروهاي بالنده در مبارزه اجتماعي، از طريـق يـاري   اين اتحاد عمل ها، هماهنگی ها در مطالبات حداقلی و        .گمارد
ت توانائي هاي اقشار مختلف مردمي را مـي بايسـ  . رساندن به مردم براي ايجاد نهادهاي خودانگيخته توده اي امري مهم و اساسي است    

تالش روشنفكران  . در جامعه معماري كرد   ) و نه تغيير قدرت   (” تكثير قدرت “پربها داد و با تكيه بر آنها نهادهاي گوناگوني را به منظور             
در مبارزات انتخابي، نه به منظور صرفا شركت در قدرت، بلكه مي تواند به عنوان فرصتي و بستري مهيا بـراي ايجـاد و گسـترش ايـن          

اين تالش ها با راهكارهائي كه تعويض قدرت را از طريق پارلمان و يا سرنگوني قهرآميـز                 .  احزاب ارزيابي شود    نهايتا  و نهادها، تشكالت 
  . عنصر پيشگام مد نظر دارد، ماهيتا متفاوت است

ابات هاي گوناگون را در چند سال اخير، نمي توان به طور شكلي، نوعي مبارزه پارلمانتاريستي براي تعويض            خحضور ميليوني مردم در انت    
مشاركت مردم در انتخابات .  که در اين صورت می بايست نتايج و تأثيرات آن را بسيار محدود ارزيابی نمودقدرتمندان به حساب آورد

ظام آنگونه كه اپوزيسيون مي پسندد، تعبير كرد و نه رأي به نظام به گونه اي كـه صـاحبان            را نه مي توان به منظور صرفا نه گفتن به ن          
مردم با مشاركت بي دريغ خويش در انتخابات متعدد اهدافي به مراتب استراتژيك تر را دنبال . قدرت در نظام به آن محتاجند، انگاشت

 ابعاد ،با همان امکانات واقعا موجود و پرداخت حداقل هزينه، ”اراده عمومي“ه آنان معماران اصلي اصالحاتي هستند كه با اتكا ب. مي كنند
و نـه صـرفا   (” نظـام اجتمـاعي  “آنها در پي نهادينه كردن مناسـباتي مـدرن در      .  مي كنند  دموکراتيزهگوناگوِن ساخت و بافِت قدرت را       

تشـخيص درسـت مـردم بـراي حضـور در           .  اجتماعي هسـتند   با اتكا به عقالنيت سياسي، اراده جمعي، قانون و قراردادهاي         ) ”حاكميت“
انتخابات گوناگون، شرايطي مادي را فراهم مي آورد تا در پي آن، جامعه پس از عبور از رخوت، ركود و بـن بسـت  سـالهاي متمـادي                             

ستاي نهادينه كـردن    و پس از آن، علي رغم همه محدوديت ها، در را همراه با سرکوب و کشتارهای خونين   60جنگ، بحران هاي دهه     
  . پايه ها و ستون اصلي دموكراسي كه هنوز در جامعه ما ايده اي آرماني است، تالش ورزد

 دوم خرداد، به نقد اسـتراتژي هـاي فرسـوده و سـنتي كـه ناخوانـا و               اجتماعی پس از عبور از     بسياري از روشنفكران تحت تاثيِر جنبش     
 به منظور ايجاد و گسترش ايجاد زمينه هاي ذهني و تالش .و در آنها تجديد نظر نمودندناهماهنگ با حركت هاي مردمي بوده، پرداخته 

بسيار حائز ارگانها و نهادهاي مستقل و خودانگيخته در وسعتي فراگير در جنبش اجتماعي كنوني بسترهای مساعد به منظور شکل گيری     
 به سوي  بويژه در داخل کشور)اعم از مذهبي و غيرمذهبي(كران  در ميان اغلب روشنف نسبیبطور  گرايشي عام و هماهنگ.اهميت است

  . ه استدممبتني بر حقوق شهروندي و حقوق مدني، بوجود آ) فرا گروهي و فرافرقه اي(تبيين انديشه اي سياسي 
  بسـياری از    ،حـدود در سطحی م   با توجه به شرايط عينی و ذهنی        در مواردی  البته  و بطور نسبی ،  دشوار سالهای گذشته  علی رغم شرايط    

 بطور مستمر ،) از طريق بهره گيری از راديوهای خارجیسايت های اينترنتی و يا(  و در ديگر رسانه های عمومیدر مطبوعاتفرهيختگان 
  .تدارک ديده اند  فراوانی را به منظور فراهم آوردن زمينه های تغييرات و تحوالت اجتماعیتالش های

 نقـد مـردم      تبيين الزامات نظـامی مـردم سـاالر،         مكانيزم تفكيك قوا در جامعه،      مباحثی چون ضرورت    طرح نقد تئوريك مقوله رهبري،   
 آن هم در شرايطي كه     (”دين و دولت  “، و نقد رابطه     ”دين و سياست  “ رابطه    چگونگی ساالري ديني، طرح نظريات گوناگون در ارتباط با       

مدني، نقد دموكراسي هاي موجود و طرح موضوعاتي پيرامون چگونگي شكل  نقد و تشريح جامعه )حكومتي مذهبي در جامعه حاكم است
 نمونه هائی در اين رابطه گيري دموكراسي در جوامع شرقي و بويژه در ايران، نقد جامعه واليي و الويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي

اين مفاهيم كه در گذشته تنهـا در سـطح نخبگـان و در               از آنجائيكه اين مباحث هماهنگ با جنبشي اجتماعي طرح شده، بسياري از              .اند
  دسـتاورد و  چنـين . كتاب هاي تخصصي مورد مطالعه قرار مي گرفت، در سطح گسترده ميان اقشار گوناگون مردم مطرح گرديده است                 

كه مي تواند اين  زمينه موفقيتي را مي بايست به فال نيك گرفت و در تداوم آن با تكيه بر همين مفاهيم، با گسترش بسترهاي مساعدي 
 كه هر ذهنيـت   است اجتماعيیاين ديناميزم. روند دموکراتيزاسيون را به پيش برد را عينيت بخشد،  و تخميره های تئوريک    هاي ذهني 

  جامه عينيت بـه     زمينه ها و بسترهای مساعد خود را فراهم آورده و به تدريج            اجتماعي، پس از طي نمودن مراحل پختگي خود، ضرورتا        
  .  هيج پديده ي اجتماعي نيست كه فاقد تخميره فكري و فرهنگي نباشداز سوئی، .تن مي پوشد
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مي تواند از يكسو در گسترش و تعميق مفاهيم ) دل بستن به تغييرات در باال(بر اين اساس، جنبش روشنفكري با پرهيز از ميان بر زدن         
عيت جنـبش دانشـجوئي،     قيني، مطالعه موضوعاتي از قبيل مو     ه راهكارهاي ع  دموكراتيك تالش هاي خود را ادامه دهد و از سوي ديگر ب           

وضعيت جنبش كارگري، مسائل و مشكالت زنان در كادر جنبش مستقل زنان در درون جنبش اجتماعي، موقعيت و مطالبات نوجوانان و 
توسـط اقشـار     هـا NGOايجـاد و گسـترش   ور ، ارائه راه کارها به منظور ايجاد کانون های دانش آموزی، ياری رساندن به منظـ              جوانان

در تکثيـر واقعـی      قبيل كه مي تواند در اشـكال گونـاگوني            اين  و مواردي از   گوناگون اجتماعی، نقد مکانيزم موجود در شوراهای شهری         
  . دکنن دنبال  در روندی استراتژيک رايد، تالش های خودقدرت در جامعه نقش مهمی ايفا نما

يط کنونی نيز که اصالح طلبان داخل حاکميت به دليل ضعف های تئوريک و ساختاری قـادر بـه پاسـخ گـوئی                       به لحاظ مقطعی در شرا    
 حظـور دائمـی     و در سـاختار فرهنگـي و سياسـي           استبداد به دليل قدمت تاريخی    که   مطالبات گسترده اجتماعی نيستند و در جامعه ای       

در برابر تهديد های خارجی و سياست های ارتجاعی و ضد ملی داخلـی                رنچ می برد و     فقدان تحزب و تشکل    ازحکومت های خودکامه    
موقعيـت حسـاس کنـونی      .  هشياری تمامی نيروهای ملی و مردمی را می طلبد         شيرازه های اجتماعی آن با تهديدات جدی مواجه است،        

با در نظر گرفتن  ری و همراهی هستند فعالين سياسی که در پهنه اصالحات حاضر به هماهنگی، هميآ روشنفکران وايجاب می کند تا بين
چنين اتحـاد عمـل   . ديابمان ايط کنونی حول محور منافع ملی سادر شراما مستمر، زمينه های اتحاد عمل های مقطعی    مطالبات حداقلی، 

به مثابـه آلترنـاتيو    جبهه ای فراگير نه الزاما .هائی در عرصه اجتماعی می تواند زمينه های جبهه ای ملی و عدالت طلب را فراهم آورد                
 پل   سازماندهی دشمنان اصالحات، که به منظور آرايش نيروهای ملی، عدالت طلب و دموکرات برای             سياسی، و يا به منظور بازدارندگی     

هـدايت درسـت اصـالحات و پيشـبرد فرآينـد        ارتباطی ميـان نيروهـای بالنـده، فرهيختگـان و جوانـان و ايجـاد پيونـدهای اجتمـاعی،                    
    .   يون در جامعه استبدادزده کنونی مادموکراتيزاس

  محمدرضا درويش
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