
 اکارانهیر یصادقانه ، اصالح طلب یاصالح طلب

 بان دهیسوم.ستون : د یهفتگ مهیضم1387ید28شنبه یاعتماد مل روزنامه

دان و در وج ستیمحتاج اصالح ، صادقانه ن یها یرانیسهم و نقش خودمان در و ییبدون فاش گو یو اصالح طلب اصالحات

و اصالح  هگرانیباز یاصالح طلب»تحت عنوان  یبند میتقس کیاز  شینخواهد نشست و ناکام خواهد ماند. چند سال پ یعموم

 یاصالح طلب »به اعتبار کارنامه کنشگران از نکی( سخن گفتم و احاتتبار نقش کنشگران اصالبه اع« ) تماشاگرانه یطلب

ت. اصالحات، سخن گف دهیپد نیتوان از ا یم یمختلف یو البته به اعتبارها میگو یسخن م «اکارانهیر یصادقانه و اصالح طلب

 نیرع. ددیو مالل آور نما ییسخن ما واگو دیکه شاسهل و ممتنع است و درباره اش چندان گفته اند و نوشته اند  یموضوع

ات اصالح نکهیاست. ا شیکاوش و گو ازمندیاست که همواره ن ییوجوه و شئون گوناگون و چند پهلو یحال اصالحات دارا

د است سودمن ،یانتخاب یامر ایاست  یخیتار طیشرا لیو تحم یجبر یاصالحات امر ایدارد؟ آ یزیبا انقالب چه تما ست؟یچ

 ...ناسودمند و ای

 : کنم یبه چند مالحظه بسنده م لیاطناب و تفص یگفتار کوتاه به جا نیا در

از  یکی. میاز اصالحات را مراد کرده ا یکه چه نوع میروشن کن دیبا ،یچه انتخاب مینگاریب یرا جبر دهیپد نیانواع : چه ا -1

است که رهروانش در لفظ مشترک و در معنا مختلفند. همه از  نیا یاصالح یحرکت ها یها و بلکه علل ناکام یدشوار

 ینی، اصالحات د یو سوم یاصالحات اقتصاد یگریرا مد نظر دارد و د یاسیاصالحات س یکیاما  ندیگو یاصالحات سخن م

از  یگریام داقس زی( ننی)در قوانیحقوق ،اصالحاتیاجتماع ،اصالحاتیرا. اصالحات آموزش یاصالحات فرهنگ یگریرا و د

سبب  یابیکه در صورت کام دشون یمتمرکز م ییها بر خرده نظام ها نیازا کیآن هستند و هرکدام اقتضائات خود را دارند. هر

است  میعق (ی)تک بعدیضیکه اصالحات تبع دیسخن ناصواب آ نیخرده نظام ها خواهند شد. ممکن است ا ریدر سا رییساز تغ

 یاعکرد و اصالحات اجتم یاسیتوان اصالحات س یکه نم دیمدعا نادرست آ نیباشد؛ ممکن است ا اریتمام ع دیو اصالحات با

 یا در پر هیاز آنها بق کینکته غافل باشند که هر نیاز ا دیدر هرصورت کارگزاران و رهبران اصالحات نبا اگرفت ام دهیرا ناد

 .آورد یم

 زیرا ن یهدوگانه مشاب ن،یبرل ایزایآ شهیدر اند «یمنف یمثبت،آزاد یزادآ»: با الهام ازدوگانهیاصالحات مثبت،اصالحات منف-2

 و اصالحات یهم مشخص کرد: اصالحات سلب یگرید یتوان با نامگذار یکنم. منظور از آن را م یاصالحات فرض م یبرا

و راهکارها  یجابیوجوه ا انیو ب ریبر تدب یها است و بارانداز دوم یکژ اندنیو نما نو کنار زد ی،تمرکزبر نف ی. در اول یجابیا

 .... و

رانند حال آنکه روش  یگفته آمد ، بجز ابهام در نوع ، همگان از اصالحات سخن م شیروش : افزون بر آنچه در بند پ -3

به همراه خواهد داشت. گاه روش اصالحات را از موضوع و مفهوم و  یمتفاوت جیرا در ذهن دارند که تبعا نتا یمتفاوت یها

 ای، . روشدینما یآنها ممتنع م کیاند که تفک دهیچنان درهم تن یکنند اما اصالحات و روش گاه یم کیسام آن تفکاق



ت نوع مقرون به اصالحا نی)که ا نییاصالحات از پا ایاصالحات از باال است  ایمحافظه کارانه،  ایاست  یو انقالب کالیراد

 .گرا عامه ایاست و  انهینخبه گرا ایشده اند(، یکیاز اصالحات و روش  ینوع ییبوده و گو یاجتماع

 غفلت نیشود و هم یآن فراموش م یایو جغراف طیکه مح میکن یمطرح م یظرف و مظروف :اصالحات را گاه به گونه ا -4

 یطیمح کند. در یم لیروشنفکرانه تبد یو دلمشغول یذهن یاصالحات را به موضوع "مشخص طیمشخص در شرا لیتحل"از 

آن  ریبا مساعدت مواجه باشد، نوع و روش اصالح تحت تأث کسبرع ایمتصلب وجود داشته باشد و یاسیکه مقاومت ساختار س

 .گردد یمتفاوت م

 ،یالممانند اصالحات اس کیدئولوژیا یو پسوندها ستین ریخود پسوند پذ تی: اصالحات در ماه کیدئولوژیا یپسوندها -5

دهد نه صفت خود  یاست که در آن اصالح رخ م یطیواقع, صفتِ مظروفِ اصالحات و محو ... در  یستیاصالحات مارکس

 . اصالحات

راهگشاتر است. به  یاست که اصالحات از باال ناکام بوده ونسخه اصالحات اجتماع یدر جامعه ما حاک یخیتجربه تار -6

الحات اص تیبرخاسته از آن باشد،ضامن موفق یگاه اصالحات در درون جامعه و نهادها هیو تک گاهیگران نکهیا گریعبارت د

بر  یرو است که حقوق بشر خواه نیخورد. از ا یم دیدولتمردان کل یا از سویاست که بر ساختار قدرت تمرکز دارد و  یاسیس

 ریاخ یاست که اصالحات را در سال ها ییروهایهمان ن یریجهت گ ،یخواه ی. دموکراسابدی یم تیاولو یخواه یدموکراس

در  از مطالبات یا وعهمجم یاند اما حقوق بشر خواه یاسینرم کردن ساخت س یفروکاسته اند و در پ یاسیبه اصالحات س

 اریاصالحات تمام ع فستیمان قتیو در حق ردیگ یرا در بر م یو حقوق یاسیو س یو مذهب یو فرهنگ یاقتصاد یحوزه ها

 یم یدر وجدان عموم یکرد. حقوق بشر خواه نییآن را تع یها تیتوان اولو یخاص هر جامعه م طیاست که متناسب با شرا

 یحق از حقوق ذات 42 رندهیحقوق بشر دربرگ یجهان هیماده اعالم یاست . س یاسیصرفا س باتتر از مطال یو اجتماع ندینش

مسکن،حق بهداشت، حق شغل و  ات،حقیحقوق عبارتند از: حق ح نیا. ستیبشر است که قابل وضع کردن و سلب کردن ن

 حق مساوات در برابر قانون ، حق ل،یکعادالنه، حق آزادی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز ،حق بر و یدادرس ،حقیشغل تیامن

 یمنصفانه ،حق آزادحق دریافت مزد  ح،یآزادی از بازداشت خودسرانه ، حق مربوط به اصل برائت ،حق اوقات فراغت و تفر

و مذهب ،حق انتخاب آزاد، حق آموزش ، حق آزادی سفر به داخل و خارج کشور ، حق ازدواج و تشکیل خانواده  دهیو عق انیب

 ...کاهاویآزادانه احزاب و تشکل ها و انجمن ها و سند لیشک،حق ت

 یاریت. بسحقوق اس ریاز سا شیسند ب نیانسان ها در ا یو فرهنگ یشده اند. وزن حقوق اجتماع لیتکم نیثاقیحقوق در م نیا

ود وج یلزوما به معنا کیدموکرات نیجهان مندرج است اما وجود قوان یکشورها ریو سا رانیا یحقوق در قانون اساس نیاز ا

وند بلکه ش یکه از آنها متضرر م ستندین یحقوق را نگهبان است حاکمان نی. آنچه استین کیو مسئوالن دموکرات انیمجر

 یحام یحقوق و سازمان ها نیکند. ا یاز آن دفاع م افتهیاست که به حقوق خود آگاه است و به صورت سازمان  یجامعه ا

 یاسیس ریغ یرا نهادها یو جمع یاجتماع ینهادها نیشتریب کی. در جوامع دموکراتستندین یاسیس یآنها فقط احزاب و نهادها

 ....و کودکان و زنان و کارگران و تامیاز ا تیحما یانجمن ها ماران،یاز انواع ب تیحما یدهند؛ مانند انجمن ها یم لیتشک



قاد انت نیطرح هم ام،یغافل شدند و در همان ا یتر اجتماع عیو از حوزه وس دندیطلبان تنها در حوزه قدرت آرم ران،اصالحیا در

خود  1384ریت3منتظره انتخابات  ریغ جیشد گرچه پس از نتا یآن مواجه م ریکردن و انفعال و نظا یاسیس ریبا اتهام توطئه غ

( و ی،هم دوم خرداد)خاتم گریکدی ضینق دهیکه هر دو پد میاقرار کردند. فراموش نکن اناصالح طلب یبه آن به عنوان خطا

شانه امر ن نیمنتظره بود و ا ریانتخابات ،غ روزیهمه و از جمله حکومت و اصالح طلبان و افراد پ ینژاد( برا ی)احمدریت 3هم 

 .گذرد یبا آنچه در بطن جامعه م تاس یگانگینشانه ب نیاغواکننده در بطن جامعه و همچن یوجود خصلت ها

است که راهبر و  یتیو خلّاق آن، فرد و فرد ینیشود، هسته وعنصر ع دهیکه برگز یاما اصالحات با هر مفهوم و روش -7

پس س شتنیاست که نخست چشمش به درون خو یاست و اصالح طلب کس "نقد"مالزم  یکارگزار آن است . اصالح طلب

 ژهید، به وشروع نکن شیخو شتنیو اصالحات را از خو اغازدین شیرا با نقد خو ی، اصالح طلب یبه برون گشوده شود. اگر کس

که  یانست . در خصوص کساش مشکوک ا یباشد، صداقت اصالح طلب انیشوایجزو پ ای شوایو پ نیکه صدر نش یدر صورت

 یتر و قاطع تر است . اصالح طلبان یحکم جد نیدر گذشته و در دو دهه نخست انقالب ،خود دست اندرکار امور بوده اند ا

 کیاصالح ساختار حکومت کارآمدترند ل یرا دارند که برا تیمز نیحکومت آمده اند ا یکه از ساختار قدرت برآمده و ازسرا

ح است مگر اصال ازمندیکه ن دهیگرد مارگونیب یبه نحو طیاگر امروز شرا یالتفات داشته باشند که از نگاه وجدان عموم دیبا

اننده است که خود گرد یکسان یمحصول عمل جمع طیشرا نیعامل آن بوده اند؟ ا گرید اراتیاز س ییانسان ها ای گانگانیب

 نیآمدن هم دیرا در پد شیسهم و نقش خو یدهند! مگر ممکن است که کس یم اصالح آن را سر یامور بوده اند و امروز ندا

  .دبوده اند، آنگاه او اصالح طلب هم باش ها یرانیمسبب و گرانیفقط و فقط د ییو گو دیاصالح ،فاش نگو ازمندِ ین تِیوضع

 یرازواست که خود را ت یچالش ها وجود کسان نیاز ا یکیروبروست.  زیدشوار ن ییبا چالش ها نیراست یاصالح طلب البته

ت تو را بلند سخن گف یو نفس لوّامه ات با صدا یدانند و اگر صادقانه نظر خود را گفت یم یپندارند و از نقد بر یم قتیحق

حاکمان(  )گروهونیسی. در پوزونیسیو اپوز ونیسیدو گروهند: پوز نهایسازند . ا یمبر فرقت  یو اعترافت را پتک رندیپذ ینم

 دهیبات عقکنند که ث ینهند و وانمود م یم "نفاق "تندتر از آن  ی( و گاهینظر طلب دیو)تجد سمیونیزیرا رو ینام اصالح طلب

و  مطرود ،یداشت یدولت نهیشیو اگر پ یا همزاج شد یو فرصت طلب و دمدم یخود پشت پا زده ا تیرا از کف داده و به هو

 تیتمام یو نف تی،مالزم با انکار هو یحال آنکه اصالح طلب ؛ی، سرباز دشمن یجامعه برآمده ا کریو اگر از پ یشو یخطرناک م

)مخالفان نویسیاپوز انیاست. در م یروادار شیو بهبود آنها و افزا شیبلکه مالزم با نقد و پاال ستیبا خود ن تیباورها و ضد

سابقه تان)که  که ندیکوشند ثابت نما یآمد م ینه شان جور نمخصمانه و دشمنا یدگاههایبا د شتنیحکومت(، اگر نقد تو بر خو

 کیرش ایشما مسبب  ایو...( است و  یخواه یو دموکراس یمورد اعتراف و نقد خودتان بوده( شاهد کذب الحقه تان)اصالح طلب

ندارد و تازه شما به  دهیفا دییدر آب زمزم هم که خود را بشو ندیگو یم ی. اگر حرف آنها را تکرار کرددیهمه گناهان بوده ا

نادرست شان عامل  یکه خود با روش ها یجماعت در حال نیاند. ا دهیکه آنها سال هاست رس دیا دهیرس ییهمان حرف ها

 یرا سال ها به عقب رانده اند اما از نقد تو بر خودت برا شورکار آنها در توده مردم بوده اند و ک هیو توج کتاتورهایرشد د یاصل

روزگار  از درس آموختگان یریبندند . کث یکارها راه انتقاد از خود را در همه م نیکنند و با ا یخودشان استفاده م یاثبات درست

عهود که م ونیسیاز اپوز یا ته. دسمیچرا چوب دوسر طال شو ندیگو یزنند و م یصادقانه پس م یاز تن دادن به اصالح طلب

تا  میدازنیرا راه ب یو همه ما نهضت خودانتقاد رندیدرس بگ شیاز نقد شما بر خو نکهیا یجا خود را مرکز عالم گرفته اند به



از  دیبا نیشود اما اصالح طلب راست رهیچ« برما ایکامال با ما  ای»کنند که منطق یچنان م م،یگذشته را تکرار نکن یخطاها

 .را هرس کند شتنیرا شخم بزند و خو شیاست که نخست باغ خو ین چالش عبور کند .اصالح طلب کسیا

 .و طول عمر است دیدارد و سبب بقا و تول یوام تیمجدد را به فعال اتیاست که چرخه ح یعمل یکردن هنر هرس

 


