در ح�ال حاضر ،دولت من�ادي اعتدال،
تلاش ميكن�د اپوزيس�يون قانون�ي را به
رس�ميت بشناس�د؛ اح�زاب ،مطبوعات و
گروههاي مدني را فعال كند تا بتواند از اين
طريق دامنه فعاليتهاي اپوزيسيون برانداز
را محدودت�ر كن�د؛ ام�ا طيف�ي از تندروها
كام ً
ال مخال�ف اي�ن رويكرد هس�تند ...آيا
اين راديكالها را هم ميتوان اپوزيس�يون
ناميد؟
در ايران به دليل س��اختار سياس��ي خاصي كه حاكم
اس��ت رابطه اپوزيس��يون (گروههاي حاكم ب��ر قدرت) با
اپوزيسيون كمي متفاوت از ساير نظامهاي سياسي است،
به عنوان مثال در س��اير نظامهاي رياس��تي ي��ا پارلماني
مانند امريكا ،انگليس ،فرانس��ه ي��ا تركيه ،برخي احزاب و
گروهها به طور مس��تقل در قالب ائتالفي ،مجلس يا دولت
را در اختي��ار ميگيرن��د .در كنار اين نيروه��ا گروههايي
خارج از اين دو قوه هس��تند كه تالش ميكنند به صورت
اپوزيسيون فعاليتكنند اما ميكوشند به الزامات رقابت
در چارچوب قانون پايبند باشند .اما در ايران لزوماً اينطور
نيست؛ زيرا مشاركت و رقابت سياسي سطوح خاصي دارد
و عموماً به مجلس و قوه مجريه منتهي ميش��ود .بنابراين
ممكن است برخي از اين گروههاي خارج از مجلس و قوه
مجري��ه ،منتقد دولتمردان يا اكثريت قوه مقننه باش��ند.
بنابراين ،بايد در ايران تعريف اپوزيس��يون و پوزيسيون را
كمي متفاوت بدانيد .در ايران ،اپوزيس��يون گروهي است
كه ميخواهد در چارچوب قوانين ايران فعاليت سياس��ي
داش��ته باشد اما در حاشيه قدرت است و تالش ميكند از
طرق انتخابات و فعاليتهاي مدني در قدرت مش��اركت
داشته باشد.
منظورتان اپوزيس�يون شناس�نامهدار
است؟
در همه جاي دنيا معموالً مش��اركت سياسي به صورت
ش��فاف و از ناحيه گروههاي شناسنامه دار و كام ً
ال شناخته
ش��ده دنبال ميش��ود ،اما همان گونه كه گفت��م در ايران
وضعي��ت متفاوتي حاكم اس��ت .از آنجايي كه نظام تحزب
در كشور ما نهادينه نشده است ،مشاركت و رقابت سياسي
در قالب حزبي كمتر انجام ميش��ود و اين مشكلزاس��ت.
ميتوان فعاليت احزاب را با فعاليت در حوزه نظام پزشكي و
نظام مهندسي مقايسه كرد .در كشور ما اگر فردي بخواهد
به طبابت مشغول شود ،در كنار صالحيتهاي علمي ،حتماً
بايد از نظام پزش��كي مجوز فعاليت اخ��ذ كند .اما در ايران
قانوني نداريم كه بگويد فعاليت سياسي از جمله مشاركت
در انتخاب��ات و تبليغ��ات انتخابات��ي لزوماً بايد از س��وي
گروههايي انجام شود كه پروانه فعاليت حزبي از كميسيون
ماده  10احزاب داش��ته باش��ند .بنابراين از آنجايي كه در
ايران سياس��ت و ديانت درهم آميخته اس��ت؛ عده زيادي،
احس��اس «تكليف» ميكنند و به ميدان فعاليت سياس��ي
ميآيند ،بدون آنكه شناسنامه قانوني الزم را داشته باشند.
خيلي از آنان هم صرفاً در موس��م انتخابات فعال ميشوند.
به همين دلي��ل نميتوان مرزبندي مش��خصي ميان اين
گروههاي سياسي تشخيص دهيم.
در بس�ياري از جوام�ع پيراموني ايران،
حكومتهاي اقتدارگرايي هستند كه در آن
وجه براندازانه و افراطي اپوزيسيون غالب
اس�ت و كمتر وجه اعتدالگرا و قانونمند به
خ�ود گرفتهاند ،روز به روز ه�م راديكالتر
ميشود؛ چه مالحظات تاريخي ،ساختاري،
ايدئولوژيك ،فرهنگي و چ�ه رفتارهايي از
س�وي حكومته�ا و اپوزيس�يون به چنين
ارتب�اط تن�د و راديكالي از س�وي دو طيف
شده است؟
اينجا بايد به چند متغير ساختاري توجه كرد ،نخست
اينك��ه در اغل��ب كش��ورهاي پيراموني« ،ملت س��ازي»
فرايندي ناقص بوده و سيكل معيوبي را طي كرده و گاهي
از ناحيه مداخالت خارجي دس��تكاري هم شده است .به
عنوان مثال در كش��ور عراق« ،مل��ت» به مفهوم جهاني و
دقيق آن نداريم .در پاكس��تان و افغانس��تان هم وضعيت
چنين است .در اين كشورها ،اغلب «دولت سازي» مقدم
بر «ملتسازي» بوده است و جالب اينكه اين دولتسازي
هم فرايند ناقصي داش��ته اس��ت و عموماً به ش��يوههاي
اقتدارگرايانه و خشن دنبال شده و همواره متضمن سلطه
يك گ��روه -خواه قومي ي��ا ايدئولوژيك -بر كش��ور بوده
اس��ت؛حتي در برخي جاها اقليت ب��ر اكثريت حكمراني
كرده است .در نتيجه ميتوان گفت فرايند «دولت  -ملت
س��ازي» مولودي ناقص در آنها بوده اس��ت .در اغلب اين

در اي��ران  گاه��ي جاي اپوزيس��يون و
اپوزيسين عوض ميش��ود و دولت در
س��اختار سياس��ي ،به عنوان اقليت در
جايگاه اپوزيسيون قرار ميگيرد.
اگر پاس��خگويي به نيازه��ا و مطالبات
جامعه سياس��ي مد نظر ق��رار نگيرد،
ممکن اس��ت فضاي جامعه ،براحتي به
سمت راديکاليزم سوق پيدا کند.
در نظام مردمساالر حزب حاکم حق فعاليت
اپوزيس��يون را به رسميت ميشناسند ،زيرا
ميدانند ممکن اس��ت فردا روزي خود در
جايگاه اپوزيسيون قرار گيرند.
اگر کس��ي در  ايران به سمت   رقابت
سياس��ي ب��رود ،امر عادي تري اس��ت
ت��ا اينک��ه ابت��دا حرک��ت به س��مت
راديکاليزم را برگزيند.
نميتوان از نظام و دولت اعتدالي سخن
گفت،اما جايگاه اپوزيسيون قانوني را
به رسميت نشناخت.

كش��ورها گسس��تهاي قومي ،زباني و مذهب��ي به وفور
مشاهده ميشود و اين شكافهاي اجتماعي عموماً فعال
و متراكم هس��تند .همچنين الگوه��اي مؤثر حل منازعه
وجود ندارد و نهادهايي ايجاد نشده كه مورد اجماع باشد؛
نخب��گان ملي م��ورد توافق و پذي��رش اكثريت مردم هم
حض��ور و تأثيرگذاري الزم را ندارن��د؛ در نتيجه در اغلب
اين كشورها عموماً فضاي انسداد سياسي ديده ميشود؛
اين وضعيت ،حالت پايداري پيدا كرده به گونهاي كه عم ً
ال
در اين كش��ورها بجز تركيه و تا حد كمتري در پاكس��تان
در بقيه كش��ورها نميتوان از «اپوزيسيون قانوني» سخن
گفت .در چنين فضايي ،گروههايي در حاكميت هس��تند
كه ميخواهند به هر شكلي در قدرت بمانند و راه گردش
نخبگان را بر جامعه ميبندند .در نتيجه ،فضايي دوقطبي
ايج��اد ميش��ود و در نهاي��ت نيروهاي اجتماعي س��عي
ميكنند به هر شكل ممكن  -ولو خشونت بار -گروه حاكم
را به زير بكش��ند .اينكه اغلب دولتهاي منطقه ،ساخت
رانت��ي دارند -يعني به لحاظ منابع ثروت ،خود مس��تقل
از طبقات اجتماعي هس��تند -اين چالش را تشديد كرده
و باعث ميش��ود دولتها بتوانند مستقل از طبقات باقي
بمانند .در حالي كه اگر دولتها براي توليد درآمد چارهاي
جز اتكا به طبقات اجتماعي نداشته باشند ،ديگر نميتوان
بيتوجه به مطالبات جامعه ،يكه تازي كنند .امروز دولت
در اين كش��ورها همانند لكوموتيوي اس��ت كه واگنهاي
طبق��ات اجتماعي را ب��ه دنبال خود ميكش��د و طبقات
دنباله رو آن هستند .در اين حالت طبيعتاً مجال مشاركت
سياسي و رقابت سياسي باقي نميماند.
عامل تأثيرگذار و كلي��دي ديگر ،موقعيت ژئوپولتيك
مه��م اي��ن منطقه در جهان اس��ت .بس��ياري از تحوالت
سياس��ي در اين منطقه سوق الجيش��ي و نيز تنوع رابطه
ميان گروههاي اجتماع��ي تحت تأثير مداخالت خارجي
قرار ميگيرد؛اين مداخالت ميتواند از ناحيه كشورهاي
همج��وار ي��ا از جان��ب كش��ورهاي فرامنطقهاي باش��د.

موقعيت موزاييكي اقوام در منطقه و پراكندگي گروههاي
مذهبي در چند كش��ور هم به نوبه خ��ود ،به اين وضعيت
دامن ميزند و باعث ميش��ود اين شكافهاي اجتماعي
فعالترش��ود؛ از س��وي ديگر ب��ر اثر اي��ن مداخلهگري،
حساس��يت خاصي نسبت به فعاليت اين گروهها به وجود
ميآيد كه به س��ركوب آنها منجر ميشود .به همين دليل
حتي در كش��وري مانن��د تركيه  -كه خواه��ان الحاق به
اتحاديه اروپاست-هنوز فعاليت گروه قومي كرد به عنوان
اپوزيس��يون قانوني ،موانع و مش��كالت زيادي دارد .اما به
نظر من تركيه ،موردي اس��تثنايي اس��ت كه قادر اس��ت
س��رانجام راه حلي براي نحوه فعاليت اپوزيسيون قانوني
پيدا كند.
نظامه�اي سياس�ي م�ردم س�االر ب�ا
اپوزيس�يون قانون�ي و هم غي�ر قانوني چه
برخوردي داش�تهاند و بر پايه تجارب آنها
چ�ه مؤلفههايي را ميت�وان نام ب�رد كه بر
ش�كل دهي و دوام اپوزيسيون قانوني مؤثر
باشد؟
در نظامهاي مردم س��االر ،اصل بر حقوق ش��هروندي
اس��ت؛به عبارت دقيقت��ر يك حق و تكليف��ي به صورت
نهادين��ه ش��ده و نظاممند وج��ود دارد كه پاي��ه فعاليت
سياسي و رقابت سياسي را تشكيل ميدهد .در نظامهاي
دموكراتيك ممكن است گسس��تهاي اجتماعي وجود
داشته باشد ،اما اين تنوع به گونهاي نيست كه بر مبناي آنها
پيكار سياسي شكل گيرد .در واقع اين تنوعها متغيرهاي
چندان مؤثري نيس��تند و همه ذيل اصل شهروندي قرار
ميگيرند .در اين ش��رايط مس��ير گردش نخبگان كام ً
ال
هموار اس��ت ومش��اركت با رقابت توأمان اس��ت .جامعه،
توده وار نيس��ت كه مردم مانند م��وم تحت تأثير تبليغات
ديگران -خواه دولتمردان و حتي بيگانگان  -قرار گرفته و
ابزار آنها شوند .در چنين فضايي ،به جاي جامعه تودهاي،
جامعه مدني وج��ود دارد كه در آن احزاب ،س��نديكاها،
اتحاديههاي صنفي و رس��انهها كام ً
ال فعال هس��تند .اين
نهاده��اي مدني به عنوان واس��ط و حايل مي��ان مردم و
جامعه قرار گرفته و در اين جامعه مدني ،اپوزيس��يون به
گونهاي اصيل ش��كل گرفته و احزابي ب��ه وجود ميآيند
كه عمرش��ان بيش از عمر رهبرانش��ان است؛احزابي كه
درصدد دس��تيابي به قدرت به هر شكل ممكن نيستند و
بايد به ش��عارهايي كه ميدهند پايبند باشند .اين احزاب
اگر در انتخاباتي به قدرت برسند و ناكارآمد باشند ،حتماً
در دوره بع��د با بياقبالي از س��وي رأي دهن��دگان رو به
رو ميش��وند و وقتي به قدرت برس��ند نميخواهند به هر
ش��كل ممكن در قدرت بمانند .حق فعاليت اپوزيس��يون
را به رس��ميت ميشناس��ند ،زيرا ميدانند ممكن اس��ت
ف��ردا روزي خود در جايگاه اپوزيس��يون قرار گيرند .االن
در برخي كش��ورها رهبر اپوزيسيون مزايايي برابر با رهبر
پوزيسيون دارد مثل انگليس.
در اي��ن كش��ورها تح��زب نهادين��ه اس��ت يعني كار
اپوزيس��يون ،تنها تالش براي به قدرت رس��يدن نيست،
بلكه وظيفه اش ،آموزش سياس��ي جامع��ه ،نقد دولت و
كادرس��ازي اس��ت .اين نكته خيلي مهم اس��ت .در اغلب
كشورهايي كه نظام حزبي در آنها نهادينه شده است گروه
اپوزيس��يون ،يك «دولت سايه» تش��كيل ميدهد يعني
كابين��هاي دارد و براي هر وزارتخانهاي مس��ئولي تعيين
كرده كه مسائل سياسي را دنبال و برنامهريزي ميكند تا
به محض رسيدن به قدرت با طرح و برنامه از پيش تعريف
شدهاي ،مس��ئوليت اداره امور را بر عهده گيرد .بنابراين،
سياس��ت دولتهاي اي��ن جوامع ،عجين ب��ا برنامهريزي
اس��ت و كادرهاي اپوزيس��يون ،بيتجربه و خام نيستند.
اما در كش��ورهايي كه به توسعه يافتگي كامل نرسيدهاند
هنگامي كه اپوزيسيون ،مطابق پيشبينيها يا در جريان
يك غافلگيري به قدرت ميرس��ند كام ً
ال ناآماده هستند؛
طرح و برنامه از پيش تعيين شدهاي براي اداره امور جامعه
ندارند و فاقد راهبرد مشخصي هستند .اين در حالي است
كه ميتوانند همانند اپوزيس��يون كش��ورهاي پيشرفته،
در دوراني كه دور از قدرت هس��تند ،كادرس��ازي و برنامه
جامعي تدوي��ن كنند و با اتكا به كارنامه قابل دفاعش��ان
در دوره صع��ود از نردبان قدرت ،اعتب��ار خود را نزد افكار
عمومي براي سالهاي زيادي تمديد كنند.
تصوي�ري ك�ه ش�ما ترس�يم ميكني�د
ب�ا ض�رورت فعاليت حزب�ي پيون�د خورده
اس�ت .وضعيت تحزب را در اي�ران چگونه
ميبينيد؟
تحزب در كشور ما عم ً
ال نهادينه نشده و مردم احساس
ميكنن��د عضويت در احزاب بس��يار پرهزينه اس��ت؛ در
سهشنبه  13مرداد 1394
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تا  ،88رويكرد تبديل
معاند به مخالف كنار رفت
و فضاي تندي حاكم شد.
اوج اين فضاي راديكال
در جريان انتخابات سال
 88و مسائل حاشيهاي
بعد از آن بود .چه اتفاق
يا عواملي باعث شد
اپوزيسيون بعد از اين
دوره از حالت راديكالي
خارج شده و با تمام
انتقادات و اعتراضهايي
كه به روند و نتيجه
انتخابات داشت ،در
سال  92به صندوق رأي
برگشته و به مخالف يا
منتقد تبديل شدند؟
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