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موضوع اپوزيسيون در ايران ،همواره با افراطگرايي و دوري از اعتدال پيوند داشته است؛ پيوندي كه هر
توگو درباره آن را دشوار كرده و بر اين اساس اگر نگوييم «ناشناخته» اما «اپوزيسيون»
گونه مباحثه و گف 
را به مفهومي مبهم و حس�اس بدل كرده اس�ت .اين در حالي است كه به اعتبار مباني فكري و ايدئولوژيك،
عملكرد نيروهاي اجتماعي در هر س�طحي و تأثير آن بر جامعه سياسي و دولت از اهميت ويژهاي برخوردار
اس�ت و نميتوان به اعتبار غالب شدن مفهوم افراطي آن ،از باز تعريف آن بويژه بعد از تغيير دولتها غافل
ش�د .به همين خاطر وضعيت اپوزيس�يون در ايران همچنين در دولت روحان�ي را با محمد جعفر حق پناه،
توگو نشستيم كه در زير ميخوانيد:
دكتراي علوم سياسي به گف 
سهشنبه  13مرداد 1394

عکس :علی محمدی /ایران

دولت روحانی
و اپوزيسيون

يك�ي از مهمتري�ن ش�اخصههاي
اعتدالگرايي در جامعه سياس�ي ،به حداقل
رساندن شمار مخالفان برانداز است؛ پيش
از آنكه به پرس�شهاي جدي و اساس�ي در
باب اعتدال و مسأله اپوزيسيون بپردازيم،
بهت�ر اس�ت تعري�ف خ�ود را از دو مفهوم
كليدي«اعتدال» و «اپوزيس�يون» روش�ن
كني�م .بويژه آنكه اين مفهوم آش�نا و مكرر
در هالهاي از تحذير ق�رار گرفته و به محض
كارب�رد در افراطيترين وج�ه خود به ذهن
متبادر ميشود؟
«اعتدال» در تلق��ي رايج در ادبيات سياس��ي معاصر
ايران بيش��تر از آنكه وجه گفتماني و انديش��هاي داش��ته
باش��د ،ناظر بر يك روش رفتاري است كه ميتواند مباني
انديش��هاي داش��ته و برگرفته از مؤلفهه��اي فرهنگي و
تاريخ��ي يك جامعه باش��د؛ مهم آن اس��ت ك��ه ببينيم
«اعت��دال» چگونه ب��ه مثابه ي��ك روش در رفتار جمعي
ب��روز و ظه��ور پيدا ميكند .ب��ه نظر من آنچ��ه در دولت
يازدهم مبنا ق��رار گرفته ،اعتدال به مثابه يك روش رفتار
جمعي اس��ت كه قوه مجريه ميخواهد آن را در س��طوح
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در متن جامعه ايراني جاري
كن��د .اتفاقاً اين رويكرد با تاري��خ ،فرهنگ جامعه ايراني و
انديشه سياس��ي در ايران و انديشههاي سياسي نخبگان
مس��لمان هم ت�لازم و همراهي دارد و با آنه��ا در تعارض
نيست.
در مورد واژه «اپوزيس��يون» هم بايد اشاره داشت كه
بهطور كلي نيروهاي اجتماعي در نس��بتي كه با س��اختار
دول��ت برقرار ميكنند در س��ه موقعيت ق��رار ميگيرند؛
در حالت نخس��ت بخش��ي از نيروها در حاكميت مستقر
هستند و قدرت را به دست گرفته و ميخواهند در جامعه
اعمال حاكميت كنند .طبعاً اين گروهها ،چارچوب قانوني
و رفتاري مشخصي را پذيرفتهاند و بر همان اساس تالش
ميكنند تا قدرت را در اختيار بگيرند .بخش دوم ،نيروهاي
مخالف يا اپوزيس��يون هستند اما مخالفتشان را به شيوه
قانون��ي بيان ميكنند .اين نيروه��ا بايد به چارچوبهاي
كلي مانند قانون اساس��ي ،يكپارچگي سرزميني ،انسجام
اجتماعي و اس��تقالل سياس��ي كش��ور پايبند باشند؛ اما
ديدگاه آنها با كارگزاران حاكميت يكي نيست؛با روندهاي
جاري مخالفند و ميكوشند به شيوههاي علني ،قانوني و
مسالمتآميز به قدرت برسند.
دسته سوم نيروهايي هس��تند كه آنها هم اپوزيسيون
تلقي ميش��وند ،اما اپوزيسيون برانداز هستند؛ نيروهايي
كه ممكن اس��ت به قانون اساس��ي پايبند نباشند و برخي
س��اختارهاي نظ��ام و ايدهه��اي حاكمي��ت را نپذيرند.
اي��ن طي��ف ،در مخالفت ب��ا س��اختار موج��ود حتي به
بيگانگان ه��م روي ميآورند و بعضاً تجزيه طلبي پيش��ه
ميكنند.
تجربه تاريخي جهان و ايران نشان ميدهد گاهي شيوه
ابراز مخالفت براندازان ،مس��المتآميز و علني نيس��ت؛
ممكن است خش��ونت بار باشد و به دست بردن به اسلحه
و ترور بينجامد .مسأله مهم اين است كه رابطه اين دسته
نبايد ثابت فرض ش��ود .فضاي حاكم بر صحنه سياسي با
نوع رفتاري كه س��اختار سياسي دنبال ميكند همچنين
تنظيماتي كه ميان اين س��ه دس��ته برقرار ميكند ،دچار
چرخش ميش��ود ،ب��ه عنوان مث��ال اگ��ر گروههايي كه
س��كاندار قدرت هس��تند ،بخواهند به اش��كال مختلف
همچنان در قدرت باقي بمانند و راه را بر مش��اركت مردم
و مخالفان قانوني ببندند و اصطالحاً «انس��داد سياسي»
ايجاد كنند ،در عمل مخالفان وفادار يا اپوزيسيون قانوني
را به سمت شيوههاي غيرمسالمتآميز و غيرعلني سوق
ميدهند.
در اي��ران ،ميتوان ب��ه تجربه دهه چهل اش��اره كرد؛
زماني كه رژيم ش��اه ،باب مش��اركت سياسي در جامعه را
بس��ت و گروههاي مس��المت جو مثل «نهضت آزادي» و
«جبه��ه ملي» را غيرقانوني اعالم ك��رد و در نتيجه از دل
همين گروههاي مس��المت ج��و ،جريانهاي پيكارجوي
مس��لح مانند «مجاهدين خل��ق» و«چريكهاي فدايي
خلق» پديد آمد.
با پيش چشم داش��تن تجارب جهاني و ايران ميتوان
تأكيد كرد ك��ه فعاليت قانونمند گروههاي اپوزيس��يون،
هم متضمن بقاي فضاي اعتدالي و تداوم مش��ي اعتدالي
در جامعه اس��ت و ه��م ميتوان آن را به عنوان ش��اخص
مهم رويكرد اعتدالي دانس��ت .به عبارت ديگر نميتوان از
نظام و دولت اعتدالي سخن گفت ،اما جايگاه اپوزيسيون
قانوني را به رسميت نشناخت.

