
  مصطفوي. م
   حات و يا راه حلي اصولي و عمومي استحاله و اصالاستهاييس

    قابل تاملچند نكتهدر خرداد ماه آينده در خور است كه به ايران با نزديك شدن مراسم انتخابات رياست جمهوري اسالمي 
 و نه تكرار ساالري در ايران شودباعث جلو رفتن فكر آزادي و كمكي به استقرار مردمبا اين هدف كه اين فرصت رسيدگي شود 

 سال اخير در ايران صورت گرفته اند يكي تجربه 15 به بررسي كوتاه دو تجربه ميپردازيم كه در .تجربه هاي گذشته و در جا زدن
   . استحاله رژيم و ديگري تجربه اصالح رژيم
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ه بدنبال  جامع.خود را رها كرده بود در وضعيتي بسيار اسفناك بسر ميبرد ساله 8به تازگي از جنگي كه  ايران ،بعد از فوت خميني
بسيار سركوب چرخش كامل و  باايران  با كودتا عليه منتخب مردم 60كه بعد از خرداد سال بود راه حلي براي خروج از  وضعيتي 

آغاز ل بعد از  سا9 .دجود آمده بو بوار جنگ و ادامه ديوانه وو بستن باقي مانده آزاديها و دگرانديش نيروهاي آزاديخواه خشن 
شد كه با غالب جامعه بخشي از فكر بر بتدريج اين   ،براي پست رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني نامزديبه هنگام  ،دوران سياه

 ،اهد شد خومستقر مديريت علمي بركشور ، دوران خشونت پايان خواهد يافت. رها مي شودبحرانها سيطره آمدن او ايران از 
 اين فكر را . هد گشتاباعث تنش زدايي خورابطه با غرب و خصوصا آمريكا برقراري رونق خواهد گرفت و باالخره  "بازاراقتصاد "

نظام قرار مخالف نيروهاي سياسي  كساني كه در بين حتي ،روشنفكرانقشرهاي تحصيلكرده و بسياري از نه وعده هاي رفسنجاني بلكه 
  ممكن اصرار بر اينكه سياست جديد هاشمي رفسنجاني تنها راه حل. به جامعه تزريق ميكردنديدي بسر مي بردند اماداشتند، و در ن

اين .  بطور مستمر در جامعه تبليغ ميشد واست و راه حلهاي ديگر خيالي و يا خشونت بار است و يا باعث تجزيه ايران مي شود
 معلوم و مشخص  هرگز ، بودندنظريه  كه بدنبال اين  سياسي  بخش از مخالفين آن. نام گرفت»استحاله رژيم«سياست تحت عنوان 

اما در آن زمان اين سئوال مهم مطرح نشد كه .  چيست و يا وسايل رسيدن به آن كدام هستند» استحاله«منظور از كه د كردنن
 سال 8دامه ا.  آن چه كساني بودندلي  اص در آن بسر مي برد چگونه بوجود آمد و مسببان68وضعيت سياهي كه ايران در سال 

جنگ و جان از نيروي جوان گرفتن و تحت عنوان جنگ جنگ تا پيروزي نسلي را فدا كردن و ملتي را سركوب نمودن توسط چه 
 هاشمي رفسنجاني كه پستهاي فرماندهي كل ، آيا اولين شخص در كنار خميني، در بوجود آمدن آن وضعيت؟ كساني صورت گرفت

بجاي پاسخ دادن به اين سئوال، اين موضوع ؟  نبود،رياست مجلس را در دست داشت و در همه امور ديگر هم دخالت ميكردقوا و 
و پيروي از جهتي كه  موجود  به معني قبول وضعيت » واقع كرايي«.  بود» واقع گرا« به آينده رو داشت و دمطرح ميشد كه باي

اين سياست كه شكست آن از همان آغاز مشخص بود ادامه رحال به داليل متعدد ديگر به.  پيش بردن را دارد بود»قدرت«امكان 
و قتل ،  خارجيرضه سنگينق :  موارد هستند اين جي ببار آورد كه نمونه هايشرفسنجاني بر امور نتايسياه  سال حاكميت 8 يافت و

 در اين  قدرتصاحبانكشورهاي غربي و رابطه با  با جسياست ادامه تشديد تشن،  در داخل و خارج از كشورروشنفكرانسركوب 
 از سوي نيروهاي  قبول راه حل رفسنجاني . و فساد اداريمانيهاي اجتماعيانابسفقر و تشديد اختالفات طبقاتي و گسترش ، كشورها
    .ت ميگرفتنشئساده پنداري از عدم شناخت قانون قدرت و   اگر خوشبين باشيم بايد بگوييم بلكه، يك راه حل نبودمخالف
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 در رابطه با ...) و واليتي و  هاشمي،خامنه اي ( نااميدي از سياست هاشمي رفسنجاني، حكم دادگاه برلين بر محكوميت سران رژيم
 ختلف،من ناوي به عبراي مردم،عملي  بجاي باز كردن راه  اما باز هم بخشي از روشنفكران. جديد بوجود آوردترور ميكونوس فضايي

آنها حتي از راي دادگاه .  باز هم اميد به داخل رژيم بستند، »يا اسالم از بين مي رود« و »تماميت ارضي ايران در خطر است «مانند
به عنوان نمونه ميتوان به مجله ايران فردا كه (ميكونوس نيز ناراحت بودند و با همان لحن كه رژيم از آن ياد كرد از آن ياد كردند 

در كسب  خرداد 2در اين فضا موفقيت خاتمي در . )، و يا مصاحبه ايشان با كيهان هوايي مراجعه كرداي سحابي منتشر ميشد آقتوسط
 سردار سازندگيآقاي خاتمي رياست جمهوري را با تشكر از . سياست استحاله عنوان ديگر بخود گرفت مردم به رژيم، ضيي اعتراأر

 را »حاتاصال«نام سياست سياست او و ديگر همراهانش .  گذاشت»چانه زني«بر مردم بلكه بر شروع كرد و براي اصالح تكيه را نه 
تا جايي كه افراد طرفدار حقوق بشر هم مستقيما وارد كارزار سياسي .  عنوان شد ممكن تنها راه حلبعنوان  باز هم بخود گرفت و 

اينبار فكر جمعي اصالح طلبي »  و بايد از خاتمي حمايت كردندارد وجود آلترناتيو ديگري« و گفتند ندشددفاع از سياست خاتمي بر
 و ند  شركت كرد76 خرداد 2مي از مردم در انتخابات  پيدا كرده بود بهرحال بخش مه»اصالحات«قدرت بسيار بيشتري از فكر 

 هستند و  و عمليال راه حلهاي منطقي ميكردند كه مردم از انقالب متنفر شده اند و بدنباينطور تعبيرمعني آن راي هر چه بود آنان 
 و ديدي كه نسبت به آن داشتند را بزرگ كردند كه " دو خرداد" ن روشنفكران آنچنا. اصالح رژيم كم هزينه ترين  راه حل است

 هادثبزرگترين حا ، دو خرداد را  ايران نفت صنعت حتي آناني كه خود را مصدقي ميخواندند با فراموش كردن نهضت ملي كردن
،  كه هر كس كه با آن سياست مخالفت ميكردندبستآنچنان را  براي مخالفان سياست اصالح رژيم افض. خواندنددر ايران قرن اخير 



در كنار رضا را و ميخورد و حتي اگر عمري را هم در راه استقالل و آزادي تالش كرده بود، ا انقالبي خشونت طلب فورا مارك
همان فضايي كه در آغاز  .)مان ميكنند ريمح بنام تآقاي بهنود نگاه كنيد به مقاله براي نمونه  (ندشتگذامي رجوي مسعودپهلوي و يا 

 سال 15 بعد از » اصالحات« ديگر، آن دفعه بنام انقالب و اينبار بنام  اينبار براي يك روحاني، انقالب براي خميني ايجاد شده بود
فكر غالب بر جامعه جبارانه عمل ميكرد تا اينكه اولين قتلهاي زنجيره اي . ي ديگرقا و سبك و سيروشتجربه صورت ميگرفت اما با 

حاضر  سال حتي يكبار هم اصالح طلبان از مردم نخواستند كه در صحنه 8طي   .صورت گرفتند و نيمه تكاني به اين فكر داده شد
ماجراي اصالحات اينطور   .حان راي دهند نگاه ميكردندبايد به صالي كساني كه هر از چند  و عمل كنند آنان به مردم بعنوانشوند

 باقي نمانده است و هر كس به  هيچ صدايي از آن هياهوي سابق آقاي خاتميطرفداران پر و پا قرصخاتمه پيدا كرد كه امروز از 
آيا كسي در علن گفت كه ما   آيا تنها مسبب شكست جريان اصالحات خاتمي است؟؟ما آيا خاتمي تنها بودا. نحوي به او ايراد ميگيرد

برخورد كرديم؟ آيا وجدان بيداري پيدا شد و به اشتباه نميدانند نميدانستند و اشتباه كرديم و با كساني كه اين رژيم را اصالح پذير 
اده و كم هزينه و  اصطالح راه حل س.بدتر از همه اينكه ديگران نگذاشتند يا ويا اينكه گفتند خاتمي مار ا فريب داد و يا بيعرضه بود 

 كار را انجام دهد "قدرت"كه به مردم باور ندارند و انتظار دارندبكار ميرفت و مي رود واقع گرايي از اينرو از سوي اصالح طلبان 
  . پيدا كرده اند را  ساده و كم هزينه و چون قدرت را در دسترس مي بينند گمان ميكنند راه حل

انتظار اينكه جالدان و فاسدان و . قدرت نشئت ميگرفتوانين حاكم بر اما اصالح طلبي هم راه حل نبود و از همان عدم شناخت ق  
 دمكراسي را ،دن قانون اساسي بگذارند و بدون اينكه مردم در صحنه باش" خوببخش"گردن به ، خائنان به مردم و وطن و دين

متاسفانه نه تنها حاكمان بلكه برخي از مخالفان نيز براي حفظ موقعيت خود بدي . گران تمام شدبپذيرند خطايي بود كه براي ايران 
ايشان در خصوص مسئله . آخرين نمونه آن گفته آقاي ابراهيم يزدي است.  و ميدهندها و ناراستيها را براي جامعه عادي جلوه دادند

ى دنيا آدم مى كشند، اما حتى يك كشور وجود ندارد كه مسئوالن اطالعاتى همه سازمان هاى اطالعات«  :قتلهاي زنجيره اي گفته اند
 امكان بيان چنين  و نه موقعيت در بازي سياسي،ر ارزشها مهم بودگآيا ا»!اش بگويند ما اين كار را كرديم واقعاً اين امر سابقه ندارد

شهيد و سردار «الجوردي را چرا تمي اعتراض كرد كه وقتي مخالف اين حرف را بزند چطور ميتوان به آقاي خا. سخني ممكن ميشد
اين است كه هنوز . گرفتميتوان خواند و چه ايرادي به خميني كه دستور قتل چند هزار نفر را در عرض سه شب داد،  » اسالم

ت بلكه براي نه تنها از روي ترس اساين سكوت  .كندنمي در باره خميني صحبت  حكومتي و غير حكومتيهيچكس از اصالح طلبان
بعنوان مصلحت آنچنان كه بايد و شايد زشت جلوه داده نمي شود و حتي گاهي از سوي حاكمان   و خيانتاينكه قتل و جنايت
در مصاحبه اي مي أ آقاي حجاريان اخير. بسياري حاضر نيستند به پرونده سياه خميني بپردازنداز اينروست كه . توجيه هم مي شود

آيا .  اما چرا باز هم بايد بين بد و بدتر انتخاب كرد». نقل به مضنون–  بايد بختيار را بپذيريم،خميني بگذيريم اگر از آقاي «: گويد
و  نمودتحميلار را بر ايرا ن كواقعا آقاي حجاريان بين خميني كه به همه گفته هايش پشت كرد و حاكميت مشتي روحاني جنايت

 صدام حسين را به ،  و بختيار فردي كه براي مقابله با خمينيم  به جهانيان عرضه كردزشت رين چهره ممكن را از ايران و از اسال
رت را باز ا و صدخته شود كار رژيم سا»يك هفته«د تا كه در عرض كرهمكاري و ديگر قدرتها د و با او نموحمله به ايران تشويق 

 اما قبول انتخابهاي ديگر يعني نقد حال و ،گر هم وجود دارنداو ميداند كه انتخابهاي دي.  انتخابهاي ديگر را نمي بيند،پس گيرد
   .  گذشته

 هر چند كساني هنوز پاي خود را از اين نظام . اكنون بر كسي پوشيده نيست كه با وجود اين نظام استقرار حقوق بشر ممكن نيست   
جمهوري يعني همان كساني كه از جمله مسئوالن  اما واقعيت اين است كه حتي اكثر نامزدهاي رياست ،نميخواهند بيرون بگذارند

از رفسنجاني تا كروبي و .  كنوني هستند نيز با زبان بي زباني ميگويند خواستار تغييرات اساسي هستند و اسفناك وضعيت دردناك
يرات روشن و واضح صد البته بدون اينكه منظور خود را از اين تغي. دنرضايي و معين هر يك بنحوي از تغييرات اساسي صحبت ميكن
تنها قدرتمندي كه قادر است كاري را كه خاتمي « رفسنجاني بعنوان .كنند و روش رسيدن به آن اهداف را از پيش مشخص نمايند

ايي بعنوان ض ر، »ش خواهد گرفتيراه امام كه ميگفت ميزان راي مردم است را پ«، كروبي به اين عنوان كه »نكرد انجام دهد
 ديگر كانديداها بسيج ضدخواهد توانست مردم را بر « و معين بدين خاطر كه» نوبت نسل بعدي و جوانان استحاال ديگر«اينكه 
براي بار  اما براي اينكه . همگي صحبت از تغيير اساسي ميزنندد، ورضا شاه حزب الهي ايران  شقصد دارد و يا قاليباف كه ،» كند

زيم به پيدا كردن يك راه حل اراي يك خانه تكاني بنيادي مغتنم شماريم و بپردصت را بر زمان و انرژي هدر ندهيم بايد فچندم
و غير غير اصولي هيم خود را با راه حلهاي اگر نميخواو  . شكست خورده اند»استحاله«، »اصالح«ي پيشنهادي مانند راه حلها. جدي

 ا ايجاد اتحاد بين پهلوي طلبان و جمهوري خواهان و ي)خاهراه حل آقاي ( دود كردن رژيم  و يا حمله نظامي چونديگرعقالني 
همگرايي با اروپا و مذاكره "ر مايل نيستيم كه دوباره هاشمي رفسنجاني با شعار گ امشغول كنيم، متمايل و وابسته به قدرتهاي خارجي 

عده اي را بسيج  » ستحالها « و »ح اصال« ازعجونيو ساختن م " !)اين شعار را روزنامه شرق به هاشمي پيشنهاد كرده است (با آمريكا
بر ميزان خشونتي كه   اين رژيم ادامه حيات اگر نگران سرنوشت ميهن هستيم و بر اين نظريم كه جامعه به او روي آورد،شايد كند تا 
خاطره بمنيز  ممكن است حيات ايران را  و خواهد افزود،هاي مختلف موجود است و از هم اكنون غير قابل تحمل شده درزمينه
راه ساده زماني . نيم ساز و كارشان مشخص نيست بشدت پرهيز كاما قبل از هر چه بايد از راه حلهايي كه ساده بنظر ميرسند ،بياندازد

راه حل جدي . اشته باشدد، راهي كه شفاف باشد و روش و هدف مشخص خوب است كه راه حل باشد نه اينكه تنها ساده بنظر آيد



الري،  نميتواند مردم را دور بزند، نمي تواند تكيه خود را بر قدرت حاكم و يا بخشي از آن و يا قدرت خارجي براي استقرار مردمسا
به راه بايد  جاي خود را ، ستانده اند او برده اند و توان يك نسل را ازههاين راه حلها كه جامعه را  به بيرا. و يا هر دو اينها بگذارد

 امكان حركتي عمومي و حساب شده را تا  در جامعه بوجود آوردليله ساز نباشد بلكه اميد و شوق اصي مسئ نه تنها خودد كهندهحلي 
  . ممكن سازد

عدم (يعني استقالل - مردمساالري اي استقرارن معنا كه اساس حركت براصولي بدي. باشد اصولي و عموميايد اين راه حل ب
 با هر جنسيت، قوميت، مليت، زبان، دين، يه بر حقوق كليه شهروندان ايرانيتك(  آزادي،)دخالت آمريكا و ديگر قدرتهاي بيگانه

، و پيش گرفتن سياست نه شيخ و عدم همكاري با پهلوي طلبان و خميني طلبان(  جمهوريت، )حقوق بشررعايت  و عقيده و فرهنگي
 برگيرنده فصل مشترك كليه  به اين معني كه در عمومي باشد.در بر داشته باشدرا  - جدايي دين و ايدئولوژي از دولت و   )نه شاه
گروه از قالبهاي كوچك، تنگ نظريها و . باشد، كه به اين اصول باور دارند  در داخل و خارج كشور،با هر فكر و عقيده اي نيروها،
 و باالخره است نظر افكندن در ايرا رها باشد و حقوق همگي را در برگيرد و با ديد باز به كار بزرگي كه استقرار مردمساالري محوري

  .اينكه با شفافيت آغاز شود و در شفافيت عمل كند
 ،بدون شكل گرفتن چنين رهبري بوجود نخواهد آمد و با نبود چنين رهبرياست استقرار نظامي مردمساالر الزمه  كه جنبش عمومي

نيروي   يعني تدارك،يابي به چنين راه حليدست. دنبراحتي سركوب ميگردمنزوي حركتهاي اعتراضي عمومي نخواهد شد و  ،جنبش
اگر مشخصات اين نوع راه حل عمومي و  .ممكن است ،ره ميهن را بيابدا و در آن  توانايي ادپيدا كند كه جامعه بدان اعتماد اي 

ود را نيز پيدا رهبري مناسب خميتواند  فكري  خارج از هر گونه سانسوروو اصولي  پيگيري  از خالل بحثها،اصولي مورد قبول است
 .كند

mehran.mostafavi@lcp.u-psud.fr   


