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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
   برای فرداه شدنیعنی آماد سازیآلترناتیو

  
کسی که فقط به امروز می . است» آينده نگری«مشکل اصلی اپوزيسون انحالل طلب، و آلترناتیوھای موجود در آن، نداشتن 

 رقابت مسموم در میان منشاء بی حرکتی، نومیدی، تفرقه و» امروز«بخصوص که . چسبد قادر به کنترل فردا نیست
آماده نمی کند و آنگاه، در فرا رسیدن ھر فردائی، با پايبندی به تحلیل ھای ديروزی » فردا«اپوزيسیونی است که خود را برای 

  .خود، از شراکت مؤثر در روند انحالل باز می ماند

com.esmail@nooriala  

  تحادرقابت و ا
چند جنبه گیِ  «از يکسو، و »  در جامعهتکثر عقايد «بعلت : کهباشد نکته ای بديھی شايداين 
را در برابر خود » آلترناتیو«، از سوی ديگر، ھر نھاد اجتماعی می تواند چندين »ی اجتماعیپديده ھا
. از آنان قرار گیردتبديل شود و در معرض کوشش منحل س» پديدهء مورد تھاجم آلترناتیوھا«و به داشته 

  .و جانشین شدن آن ھستند» پديدهء آماج«آلترناتیوھا، بنا بر تعريف، خواستار انحالل 
، الاقل به صورت ظاھر، در آرامش به جامعه متالطم نباشد وی که  ھائدر عین حال، در وضعیتاما، 
 يا سازدب از گذشته  که موقعیت خود را مستحکم ترداشته باشدامکان » آماجپديدهء «سر برد، و يا 

» جانشین« امکان دستیابی به مقام  اين آلترناتیوھا، نمی توان به ضرس قاطع گفت که کدام يک ازبنماياند
  .خود را متحقق سازد» منحل سازی ِ« و توان ارتقاء يابد» لترناتیو اصلیآ«را داشته و می تواند به سطح 

آلترناتیو «ھا، در روند رقابت برای » یوآلترنات« ھمهء ، که در چنین وضعیتیھم ھستطبیعی 
عمل » آماجاتحاد برای انحالل پديدهء «خود بدانند و نه تنھا در راستای » رقیب« يکديگر را ،»اصلی شدن
 به فلج کردن يکديگر پرداخته و کل مجموعهء خود را از رسیدن به ، بصورتی سیستماتیک،نکنند بلکه

  .باز دارند» ماجآپديدهء «توانمندی برای منحل ساختن 
مسابقهء دوی صد متری :  بیان کرده اماينگونه در گذشته، من اين وضعیت را در يک مثال ورزشی

 خود را آمادهء دويدن و رسیدن ھرچه زودتر به ً آن ظاھرا»شروع«را تجسم کنید که عده ای دونده در خط 
 ھمهء ،شروع مسابقهشلیک تیر   با، است کهطبیعی تماشاگران آنانتظار . خط پايان مسابقه می کنند

حال ببینید صحنه چقدر . بل از ديگران به خط پايان برسندگان به دويدن بیآغازند و بکوشند قشرکت کنند
 با ، بکوشند که، بجای دويدن به سوی خط پايان، دوندگان مشاھده شود کهاعجاب انگیز خواھد بود اگر
 و به خط پايان جازه ندھند که کسی به سوی مقصد بدود ا،دادن ھمديگر» ُھل«پشت پا زدن به يکديگر و 

  .اغلب بدين شکل است» پديدهء آماج«رقابت آلترناتیوھای  .برسد
که در ًعموما ديده شده  تالطمی بوجود آيد و آرامش ظاھری بھم بريزد ء مورد نظراما اگر در جامعه

ًیل می دھند، دو وضعیت کامال متفاوت را تشک» آماجاپوزيسیون پديدهء «ًصفوف آلترناتیوھا، که مجموعا 

  : آيدمی بوجود 
  رقابت فلج کننده ادامه می يابد يا  -
شود که می توان با متحد ساختن می با درک موقعیت جديد، اين انديشه جايگزين رقابت   و يا،-

  .ن مھم رسید را ندارند، به تحقق ايآماجآلترناتیوھائی که ھیچ يک به تنھائی قابلیت منحل ساختن پديدهء 
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 چون مسئلهء ، رقابت ھمچنان ادامه خواھد يافت اما نیز»وضعیت دوم«در اين  که  کنیمتوجه
 موکول می شود و امر »دوران پس از انحالل« ادامهء رقابت به ،صورتی ممکن بخود گرفته است» انحالل«
  .در اولويت قرار می گیرد» اتحاد«

  
  57انقالب 

 در سال رژيم سلطنتی علیه ه کوشند ِی سیاسیيب به اتفاق نیروھااينکه اغلب قربرخی از ما از 
 و دست از رقابت با او کشیدند تعجب می کنیم، بی آن خمینی شده و رھبری او را پذيرفته تسلیم 1357

حال آنکه .  پیش آمده بود توجه کرده باشیم57 و 56 که در دو سال یکه به ضرورت ھای وضعیت متالطم
 جای ً، بصورتی طبیعی و احتماال ناخودآگاه،»رقابت«موجب شده بود تا مسئلهء » اضرورت ھ«وجود آن 

  .موکول شود» انحالل«بدھد و بازگشت به رقابت به دوران پس از » اتحاد«خود را به راه حل 
  :کهنیز ھمراه بود با اين تصور » اتحاد«البته اين 

 در عرصهء مديريت جامعه از »پديدهء آماج«ل ، در پی انحالی که اقبال توفیق يافته»آلترناتیو« يا -
  ما تواناتر نیست

، قابلیت ھای بیشتر خود را در امر »وضعیت آزاد دوران پس از انحالل«و يا ما می توانیم، در  -
  .مديريت جامعه به مردم عرضه کرده و مسابقه را ببريم

در به ادارهء کشور آخوند قا«من خود از کوشندگان متعدد سیاسی آن دوران می شنیدم که 
 به پس از براندازی رژيم سلطنتیدوران  با استفاده از آزادی بوجود آمده در ،نخواھد بود و ما می توانیم

لذا اکنون دست از رقابت با او می کشیم، رژيم را بر می .  درآوريمش زمام امور را از دست ا،کمک او
 به تبلیغ نظرات خود ،او در امر محدود ساختن آزادی ھا بالفاصلهء ِ  ناتوانیبا استفاده از ،اندازيم و سپس

  . » و چون منطق ما قوی تر است او را کنار زده و خود جانشین وضعیت منحله می شويممی پردازيم
  

  شرايط متقابل
 در صورتی می تواند ، قبل از ھر امر ديگری،»ضرورت اتحاد«بدين سان می توان نتیجه گرفت که 

مابین آلترناتیوھا شود که تک تک آنھا پذيرفته باشند که جامعه متالطم است و » تادامهء رقاب«جانشین 
  . و فرصتی برای توفیق در امر انحالل پیش آمده استآرامش از آن رخت بر بسته

یرو که نشان دھد در جامعه عمل می کند و آن ن» انتخاب طبیعی«اين پذيرش بصورت نوعی 
ا بر عھده گرفته و روند انحالل را آغاز می کند و تا پايان کار ـ ھر چه که  بیشتری دارد ھدايت اتحاد رطرفدار

چنان عمل می کند که » انتخاب طبیعی «در عین حال، روند. باشد ـ در موقعیت رھبری باقی می ماند
 مؤثر  و توان دخالتقرار گرفته، صدايشان بجائی نرسیدهه بشدت در حاشی» آلترناتیوھای ناموافق با اتحاد«

  .کننددر امر انحالل را پیدا ن
 تفاوت »انحاللتحلیل ھای پس از « و »تحلیل ھای قبل از انحالل«از ھمین رو است که بايد بین 

 .تحلیل ھای پیشین را محک زدصحت و سقم قائل شد و نکوشید بوسیلهء مطرح ساختن اين دومی 
اين . گرد آلترناتیوھا را نشان دادطبیعی است که پس او وقوع حادثه می توان براحتی ضعف و فتور عمل
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گذشته چراغ راه «چیزی را در آنچه گذشته تغییر نمی دھد و ھمچنان بايد به اين شعار دل خوش کرد که 
  .است» آينده

 یدر جامعه تالطمتا آن زمان که از يکسو «: نتیجهء عمدهء اين نظريه پردازی چنین استباری، 
و اپوزيسیون درنیافته باشد که اين ی عینی در ھم نريخته باشد  آن بصورتمحسوس وجود نداشته و آرامش

رقابت، فلج سازی يکديگر، و جلوگیری از  وضعیت جديد فرصتی برای آغاز روند انحالل را فراھم کرده است،
  .»بر آمدن يکی از آلترناتیوھا که قابلیت بیشتری برای منحل سازی دارد، ادامه می يابد

  
  وضعیت کنونی
 بخواھیم وضعیت کنونی جامعهء ايران را در نظر بگیريم می نظريه پردازیا حاصل اين حال اگر ب

به نسبت توانیم به روشنی دريابیم که چرا شخصیت ھا و گروه ھای سیاسی مختلف ھنوز تمايلی آشکار 
  .از خود نشان نداده و ھمچنان به رقابت با ھم و تخطئهء يکديگر مشغول اند» اتحاد برای انحالل«

 آشنابھتر از اپوزيسیون رنگارنگ و از ھم گسیختهء خود با اين فرمولبندی کومت اسالمی ھم که ح
وضعیت نه تنھا متالطم  «: ثابت کندمی دھد کهداده و است بیشترين کوشش را در اين راستا بخرج 

 آرامش وجود دارد بلکه روند تحوالت درونی و بیرونی چنان است که اوضاع رو به بھبود جامعهنیست و در 
 نمی بینند و به ھیچ آلترناتیو بیرون خودد و مردم نیز دلیلی برای بھمريختن اوضاع و بد تر کردن وضعیت ندار

  .»از حکومتی نیز دل نمی بندند
تشديد رقابت مابین آلترناتیوھای قه افکنی و در کنار اين کوشش البته آشکار است که رژيم به تفر

فلج «علیه يکديگر برانگیخته و روند را می پردازد و آنھا ) نیروھای انحالل طلب درون اپوزيسیون(موجود 
  .را تقويت می کند» سازی

حکومت عملکرد  به اوضاع گذشته و اکنون ايران، و می توان ،با داشتن چنین عینکیدر عین حال، 
 با کنترل وضعیت جامعه ،لط شده بر آن، نگريست و ديد که حکومت چگونه قادر بوده است تااسالمی مس

 موقعیتی را بوجود نیاورد که در درون اپوزيسیون انحالل طلب اش گمان ،»تزريق امید به بھبود«از طريق 
 نیروھای »اع اوضتوھم بھبود«ھمزمان، ،  وشکل بگیرد بر ھم خوردن آرامش جامعه متالطم بودن اوضاع و

  .اپوزيسیون را به تفرقه و رقابت ھرچه بیشتر دچار سازد
 از اين رز با، دو نمونهءپیدايش جريان اصالح طلبی، آغاز دوران خاتمی، يا آغاز دوران روحانی

طع امقيک از اين در ھر چنانکه ديده ايم، متأسفانه، . ندا»  روند انحاللبه تعويق افکندن«سیاست 
 در بازی حکومت شرکت کرده و ، با تسلیم در برابر سیاست ھای رژيم، انحالل طلبءنیروھای بالقوه

  .عاقبت ھم بازی را به نفع تالش برای ماندگاری حکومت باخته اند
  : ًاين بازندگی طبعا ناشی از دو عامل اساسی است

  يکی عدم درک ماھیت تالطمی که بوسیلهء حکومت کنترل می شود -
 بعلت دور افتادگی از جامعه و احساس نداشتن پايه ھای ، نیرو و توان خودو ديگری ناباوری به -

   .اجتماعی الزم
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در اين مورد می توان به وضعیت اخیری که پس از اعالم توافق بین حکومت اسالمی و کشورھای 
ن می خواند و آغاز دورا» اعتدال«حکومت اين  توافق را يک پیروزی به نفع .  پیش آمده اشاره کرد5+1

ھمین نويد، در عین حالی که تالطم داخل . به ھمگان نويد می دھدجديدی از بھبود يافتن اوضاع کشور را 
کشور را به تأخیر می کشاند، موجب سرخوردگی و نومیدی اپوزيسیون و آلترناتیوھای موجود در درون آن 

  .ديگر تشويق می کنديکمی شود و آن ھا را به ادامهء رقابت و اقدام علیه 
  
   آيندهبه سوی

به اوضاع بنگريم  ، در اين مقالهھارچوب نظری عرضه شده در تحلیل مندرح بر چ، بنا اگرجال
امیدوار  توفیق روند انحالل به د نمی توان زير را نپذيرد باورھایاگر اپوزيسیون انحالل طلب خواھیم ديد که

  :باشد
 نیست و ھمواره بر  کشورود اوضاعبر ايران قادر به اصالح خود و بھحکومت اسالمی مسلط ب. 1«

  مدار توھم افکنی و ايجاد امیدھای کاذب حرکت می کند،
دوران نومیدی و "، "دوران امید کاذب" موجب می شود که، در پی ھر  در اصالحتوانیاين نا. 2«

  ی فرا رسد،» جديدسرخوردگی
  با،ای آن الزم است که و بجنیست تحلیل نومید کنندهء اوضاع کنونی ًصرفااپوزيسیون کار . 3«

  را پیش بینی کند، جامعه بعدیمتالطم دوران  ،"آينده نگری"تکیه بر 
دوران نومیدی و سرخوردگی «و از اين آينده نگری به سود آماده سازی خود در راستای تبديل . 4«

  ،نمايداستفاده » وران آغاز روند انحاللد«به » جديد
  .»گیردده نحالل را بر عھو با شروع اين دوران ھدايت امر ا. 5«

آماده شدن برای اتحاد در « و »ترک رقابت«  آفرينندهءمعنای اين سخنان آن است که موقعیت
بايد نیز  ھمواره نه در اکنون که در آينده واقع است؛ و برای درک احتماالت موجود در آينده »راستای انحالل

  .ه ساخت که برای آن فردای محتمل آماد، نه برای امروز،خود را
» آينده نگری« نداشتن ، و آلترناتیوھای موجود در آن،پس، مشکل اصلی اپوزيسون انحالل طلب

منشاء بی » امروز«بخصوص که . کسی که فقط به امروز می چسبد قادر به کنترل فردا نیست. است
ماده نمی کند آ» فردا«حرکتی، نومیدی، تفرقه و رقابت مسموم در میان اپوزيسیونی است که خود را برای 

 خود، از شراکت مؤثر در روند انحالل ن در فرا رسیدن ھر فردائی، با پايبندی به تحلیل ھای ديروزی آنگاه،و
  .باز می ماند

آماده سازی برای  که شرط پیروزی انحالل طلبان در از آنچه گفتم می خواھم اين نتیجه را بگیرم
دون آگاھی ب.  استآينده نگری در امروز »متالطم فرداموقعیت ھای «روياروئی با و استفادهء بھینه از 

 موقعیت متالطم ديگری فرا وقتی ، اين فرمول نمی توان امید داشت که فردا نیزيافتن و اشراف داشتن بر
 برای ايران درھم  به سود جانشین ساختن آلترناتیوی آباد و آزاد ساز، که از آنباشد اپوزيسیون قادر ،رسد

  . ببردھره ایب شکستهء امروز،
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  نقش سکوالر دموکراسی
فراھم ساختن فضائی برای گفتگو و تفاھم » آينده نگری«در اين میان، يکی از نیازھای اينگونه 

مابین نیروھای انحالل طلب است تا بتوانند، با حفظ اختالف نظری خود، برنامه ای را برای آينده معین کنند 
فلسفهء به اعتقاد من، . ھای اکنون و آينده شان نمی شودکه به سود ھمهء آنھا است و مانع رقابت 

 و در راستای ايچاد مطرح شد ساخته شدهًفوقا بر پايهء احتجاجاتی که » سکوالر دموکراسی«نظريهء 
  :بدين معنی که. چنان فضائی عمل می کند

اند سکوالر دموکراسی تشکیالتی نیست که بخواھد خود را جانشین آيندهء حکومت اسالمی بد -
روند فلج  و در پردازدندر نقش آلترناتیو، از ھم اکنون با ديگران به رقابت شدن نبا ظاھر می کوشد تا و لذا، 

  نکند،سازی يکديگر شراکت 
 يک آرمان آينده نگر و آماده ساز نیروھای انحالل طلب برای شراکت در کوالر دموکراسیس -

 علیه رقابت ، پیش از فرا رسیدن آن موقعیت ھا،تاموقعیت ھای تاريخی متالطم بعدی است و می کوشد 
  و بر له ھمداستانی نیروھا برای منحل ساختن حکومت اسالمی مسلط بر ايران عمل کند، 

  داشتن حکومتی است کهکه فردای بھتر ايران مشروط بهوعدهء سکوالر دموکراسی آن است  -
ه ساختن ايرانی امروزی، انسان مدار، تکثر گرا، و ، با برافراشتن چتر دموکراسی سکوالر، ھمگان را ببتواند

روادار دعوت کند، و رقابت ھا را از سطح مبھم نظراتی که در امروز قادر به متحقق شدن نیستند به سطح 
  ،کشاندب» برنامه ھای روشنی برای ادارهء کشور سکوالر دموکرات ايران«

می  تواند به ھمهء نیروھای يک رقیب، ھراس از انديشهء سکوالر دموکراسی بعنوان و با رفع  -
در ھمايشگاه آن حضور يافته و به گفتگوئی مؤثر برای ساختن ايران آزاد و آباد انحالل طلب امکان دھد تا 

  .ندبپرداز
اسالمی اگر بجای فردا ھمین امروز به توافق ھائی ھمدالنه در امر مبارزه علیه حکومت باری، 

 که ما انحالل طلبان سکوالر و دموکرات خود را اشیم امیدوار بیم می توانآنگاهمسلط بر ايران بپردازيم، 
  به آماده ساخته ايم و، با درک اينکه کشور به برنامه احتیاج دارد نهئی سرشار از سازندگیبرای فردا

 و ِیانرژ، » ايران سکوالر دموکراتمتزمین بی طرف حکو«  برسمیت شناختنبا توانسته ايمايدئولوژی، 
  .نیم را به سود فردائی بھتر مصرف ک خودامروز گرانبھای وقت
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