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مردم ساالری در انقالب اسالمی، مبتنی بر اصول مترقی توحید و والیت و 
امری جدی، واقعی و زیربنایی است. چراکه چرخش قدرت در ایران متکی 
به آرای عمومی است و کشور بر اساس خواست مردم اداره شده و عبور از 
بحران ها و فتنه ها، با حضور مردم و به دست مردم تحقق می یابد و همین 
امر موجب استمرار نظام اسالمی و پیشرفت و بالندگی آن شده است. چراکه 

بدون خواست  تحولی  و  تغییر  الهی، هیچ  و سنت های  آموزه ها  اساس  بر 
عمومی مردم رخ نمی دهد: »إَِنّ اهلَلَّ اَل یَغیُر َما بَِقوٍم َحَتّی یَغیُرواَمابَِأنُفِسِهم«
)رعد/11( و نصرت و یاری الهی مشروط به حضور مردم در صحنه هاست: 

»یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا إِن تَنُصُروا اهلَلَّ ینُصرکم َویَثبِّت أَقَداَمکم« )محمد/7(
دهه ی  چهار  در  است  مفتخر  ایران  اسالمی  جمهوری  اساس  همین  بر 
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با شور و  انتخابات متعددی را با حضور حداکثری مردم، همراه  گذشته،  
گرایش ها  گروه ها،  جریانات،  جدی  بسیار  رقابت های  از  برخاسته  نشاط 
شاهد  سوگمندانه  حال  عین  در  است.  نموده  برگزار  مختلف  سالیق  و 
رفتارهای هنجارشکنانه )رفتار برخالف امنیت، منافع، قدرت و اهداف ملی( 
و ساختارشکنانه )رفتار برخالف ساختارهای سیاسی نظام اسالمی وقانون 
اساسی( به نام مردم و مردم ساالری از سوی جریانی به نام اصالحات بوده 
است که اگر بصیرت و والیتمداری مردم نبود، ایران اسالمی،  به سرنوشت 

مشروطه دچار می شد.
از جمله سواالت افکار عمومی در آستانه ی انتخابات، این است که برنامه 
انتخابات چیست؟  از  این دوره  برای  این جریان سیاسی  و سیاست های 
برای یافتن پاسخ صحیح به این پرسش، راهی جز بررسی عملکرد آنان 
در انتخابات دوره های گذشته نیست. روشن است که برای بررسی الگوی 
رفتاری آن ها توجه به دسته بندی داخلی آن ها، مبانی اعتقادی، اهداف، 
امکانات ، فرصت ها ، ظرفیت ها و نیز طرح مشکالتشان از زبان خود آنان 

ضروری است. 

اصالحات و بحران هویت
این معضلی است  اصلی ترین مشکل اصالح طلبان بحران هویت است. 
که در سایه ی آن مشکالت دیگری برای این جریان به وجود آمده است. 
تعریف  شده است  هویت  بحران  این  به  منجر  که  عاملی  مهم ترین 
به  اساس، عالقه ای  از  جریان  این  که  است؛ امری  اصالح طلبی  نشدن 
برداشت خاص خود  آن  از  و هر گروهی می تواند  ندارد  آن  به  پرداختن 
را داشته باشد. این جریان نه تنها از این ابهام، ناخرسند نیست بلکه از 
آن استقبال هم می کند. آن ها به غلط در این اندیشه هستند که اگر این 
آرا می شود. عامل دیگر بحران هویت  ابهام روشن شود، موجب ریزش 
با معاندان و مخالفان نظام جمهوری  اصالح طلبی، عدم مرزبندی آن ها 
اسالمی است. لذا اصالح طلبی ها طیف گسترده ای را شامل می شوند؛ که 
یک سر آن گروه های ضدانقالب تروریستی هستند و سر دیگر آن برخی 
میرحسین  همسر  سال88،  فتنه ی  در  چنان که  هستند.  اصول گرایان  از 
موسوی اعالم کرد جنبش سبز، رنگ بی رنگی هاست!! این دو عامل باعث 
اتخاذ کند و دارای سر  نتواند برای خود رهبری  گردیده که این جریان 
فعالیت  آغازین  از همان سال های  بلکه  امروز،  نه تنها  این ویژگی  باشد. 
اصالح طلب  سیاسی  فعاالن  از  برخی  تصریح  مورد  اصالحات،  دولت 
نامیده  شد. سعید حجاریان  بدون سردار  و  قرار گرفته و جنبش بی سر 
نظریه پرداز اصالحات می گوید: »جنبش دوم خرداد بی سر بود اگرچه دولت 
آن سر داشت.« )روزنامه یاس نو، 27 اردیبهشت 1382( هم چنین خبار، 
فعال سیاسی اصالح طلب، اعتراف کرده بود: »دوم خرداد سردار و سرباز 
یک  علوی تبار،  و   )1381 شهریور   19 روز،  سیاست  )روزنامه ی  ندارد.« 
فعال دیگر اصالح طلب نیز، خاتمی را رهبر اصالحات ندانسته و تنها در 
حد رئیس جمهوری مورد تایید اصالح طلبان تلقی می کند.)ماهنامه نامه،؛ 

تیر 1382، ص23.(
این بحران هویت،  خصوصیاتی را برای این جریان ایجاد کرده که از جمله 

می توان به این موارد اشاره کرد:
1- اختالفات بسیار عمیق؛ اما پنهانی درونی

2- بروز رفتارهای هنجارشکنانه ی غیر قانونی و ساختارشکنانه حتی علیه 

امنیت ملی و منافع ملی
از اصالح طلبان، همانند کسانی هستند  تعبیر یکی  به  3- موج سواری؛ 
که ابتدا اسبی را رم می دهند و سپس بدون آن که در صدد رام کردن آن 
باشند، به پشت آن پریده و می خواهند از آن فقط سواری بگیرند.  بدون 
توجه به این که این اسب رم کرده، آن ها را به کجا می برد و یا به کدام 

چاله و یا دره پرتاب می کند.
4- ناکارآمدی به هنگام قرار گرفتن بر کرسی قدرت

5- فرا فکنی به هنگام بروز ناکارآمدی
6- و.......

بدون هویت  به یک جریان  را  ویژگی ها جریان اصالحات  این  مجموع 
تبدیل کرده و می کند به گونه ای که اکنون مورد انتقاد و طرد حتی خود 

نخبگان سیاسی و فعاالن اصالح طلب است. 
همان گونه که اشاره شد و با توجه به گستردگی طیف اصالح طلبان که 
اعضای آن، افراد متعلق به هر دسته، احزاب و گروه های مختلف است، 
در آستانه ی انتخابات، باید برای دریافت الگوی رفتاری اصالح طلبان به 
دسته بندی موجود در این جریان توجه کرد. از این رو نمی توان رفتار این 
جریان را براساس نام احزاب و گروه ها تحلیل کرد؛ بلکه همان طور که 
براساس دسته بندی های فکری و رفتاری  را  رفتار آن ها  باید  اشاره شد، 

آن ها مورد مالحظه قرار داد.

دسته بندی اصالح طلبان
کلی  دسته  چند  به  می توان  را  اصالح طلب  سیاسی  گرووهای  و  احزاب 

تقسیم نمود: 

یک: سکوالرهای سنتی و افراد استحاله یافته
نوعی  دنبال  به  خود،  نظری  مبانی  براساس  اصالح طلبان  از  طیف  این 
تک حزبی  حکومتی  یا  و  سلطنتی  نظام  سکوالر یا  جمهوری خواهی 
به  بوده و هستند.  افراطی  ایران گرایی  از  آمیخته ای  با  تروریستی همراه 
همین دلیل دغدغه ی اصلی آنان برنامه ریزی برای برانداختن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است و در تحلیل های ضعیف خود از وضعیت موجود، 
همواره بر این باورند که جامعه ی  ایران به دلیل مواجه بودن با مشکالت 
عدیده ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی ناشی از فشارهای خارجی 
و سوء مدیریت های داخلی به سمت رفتارهای آنارشیستی، ساختارشکنانه 
و هنجارشکنانه در حال حرکت است و می توان از این فرصت استفاده کرد 
و با کمک و همراهی های مالی و تبلیغاتی نظام سلطه، بر این موج سوار 
شد و اقدام به سزارین مولودی کرد که به خیال خودشان، قرار است به 
طور طبیعی در آینده متولد شود و آن نظام سکوالر است. نظریه پردازان 
این جریان معتقدند در این تولد و نیز دستیابی به اهداف ترسیم شده ی آن، 
دو ضعف جدی خال نظریه پردازی، ضعف مدیریتی و عدم  اراده ی جدی 

سیاسی در برخی از طیف های اصالح طلبی وجود دارد.
که  هستند  معتقد  اصالح طلبان  از  طیف  این  نظریه پردازی:  خال  الف. 
در  بیشتر  و  نبوده  به روز  و  مجهز  نظریه پردازی  در  اصالح طلبی  جریان 
دادن شعارهای کلی و مبهم گرفتار آمده و به دلیل اتحاد کاذب در زیر 
مجموعه های خود، نمی تواند شعارها و مواضع خود را تا آخر حفظ کرده و 
به صراحت عنوان کند. به همین دلیل همواره در ایام انتخابات به دنبال 
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چرخش قدرت در ایران متکی 
به آرای عمومی است و کشور بر 
اساس خواست مردم اداره شده 

و عبور از بحران ها و فتنه ها، با 
حضور مردم و به دست مردم 

تحقق می یابد و همین امر 
موجب استمرار نظام اسالمی 

و پیشرفت و بالندگی آن شده 
است. چراکه بر اساس آموزه ها 
و سنت های الهی، هیچ تغییر 

و تحولی بدون خواست عمومی 
ََّه  مردم رخ نمی دهد: »إِنَّ الل
اَل یَغیرُ مَا بِقَوٍم َحتَّی یَغیرُوا 

مَابِأَنفُِسهِم«)رعد/11( و نصرت و 
یاری الهی مشروط به حضور مردم 

َّذِیَن  در صحنه هاست: »یا أَیهَا ال
َّهَ ینُصرکم  آمَنُوا إِن تَنُصرُوا الل
ِّت أَقَدامَکم« )محمد/7( وَیثَب

رادیکال کردن فضا و رفتار سیاسی از نظر ایدئولوژیکی 
در  فکری  حوزه ی  در  را  بیشتری  چالش های  تا  بوده 
مقابله با رقیب؛ یعنی جمهوری اسالمی ، فرهنگ دینی 

و انقالبی به وجود آورد.
مبانی  برابر  در  مبانی  ضعف  به  توجه  با  جریان  این 
جمهوری اسالمی، همواره یک استراتژی را در عمل 
مطالبه،  و  پرسش گری  بر  مبتنی  که  می کند  انتخاب 
ایجاد شبهه و تردید در باورها، انتقاد بدون نقدپذیری، 

فرار از پاسخگویی و... است.
ضعف  سیاسی:  عدم اراده ی  و  مدیریتی  ضعف  ب. 
این  نظریه پردازان  خود  اذعان  به  اصالح طلبان  دیگر 
عدم اراده ی  و  مدیریتی  اصالح طلبان، ضعف  از  طیف 
سیاسی در همراهان است. این طیف می گویند برخی از 
اصالح طلبان از اساس اصالح طلب نیستند. لذا به لحاظ 
مدیریتی و رفتار اجتماعی به دلیل ترس از دست دادن 
جایگاه اجتماعی و اتهام به مقابله با دین، بسیار ضعیف 
عمل می کنند. حتی اقدامات اصالح طلبان رادیکال را 
گاه نقد کرده و یا در ادبیات خود به صورت تلویحی در 
پاره ای از موارد به نظام جمهوری مشروعیت می دهند. 
به همین دلیل این طیف رادیکال از افراد اصالح طلب 
می کنند،  یاد  اجاره ای  رحم  عنوان  با  را  قدرت  درون 
چراکه خاستگاه اجتماعی برخی از گردانندگان نیروهای 
اصالح طلب، به گونه ای است که نمی تواند تبعات این 
هدف )جمهوری خواهی سکوالر( و براندازی جمهوری 

اسالمی را بپذیرند.

الگوی رفتارانتخاباتی این دسته
انتخاباتی،   فضای  معتقدند  اصالح طلبان  از  دسته  این 
اندیشه ی  کلیت  ابتدا  باید  که  است  مناسبی  فرصت 
زیر  قرمزی  خط  هیچ  رعایت  بدون  را  شیعه  سیاسی 
سوال برده و سپس بر روی گروه هایی؛ هم چون جنبش 
معترضین،  و  اجتماعی  هنجارشکنان  دانشجویی، 
سرمایه گذاری کرد و هدایت اجتماعی در شهر و روستا 
را از دست روحانیون انقالبی خارج ساخته و به دست 
نیروهای سکوالر دهیم و از هر فرصت برای اعتراض و 
مطالبه گری نادرست استفاده کرد. از همین رو مطالبات 
قشرهای گوناگون؛ همانند معلمان، کارگران، کارمندان، 
پاسخگویی  دشواری  گرفتن  نظر  در  با  و...  جوانان 
جمهوری اسالمی به آن مطالبات  ، امکانی برای ایجاد 

فضای رادیکال است.
از نظر آنان ظرفیت رسانه های بیگانه، تهدید و فشارهای 
از  تقاضاهای مختلف  به طرح  دادن  خارجی و سامان 
فشار  ایجاد  برای  دیگری  امکان  بین المللی،  نهادهای 
بیشتر بر جمهوری اسالمی و توسل به آن ها برای احقاق 

حقوق ادعایی و رادیکال سازی رفتار سیاسی است.

فوق  گام های  بر  افزون  که  است  معتقد  جریان  این 
همگام  را  خود  می توان  خویش،  قدرت  افزایش  برای 
بخشیدن  وحدت  در  جهانی  استکبار  سیاست های  با 
خلق،  خارجی)منافقین  و  داخلی  مخالف  گروه های  به 
استفاده  نیز  آنان  امکانات  از  و  و...( همراه کرده  بهاییان 
دسته  این  رفتاری  الگوی  می توان  پایه  همین  بر  نماید. 
از اصالح طلبان را در انتخابات های آینده چنین ذکر کرد.

مهم ترین رفتارهای مربوط به قبل از انتخابات عبارتند از: 
-تالش برای عدم برگزاری انتخابات

از آن و  انتخابات و مشروعیت زدایی  بردن  زیر سوال   -
حمله به نهادهای برگزار کننده ی انتخابات

-ایجاد بی اعتمادی در مردم و القای یاس و ناامیدی
-تالش برای جلوگیری از حضور حداکثری مردم

-تالش برای تحریم انتخابات
-تالش برای عدم انتخاب اصلح از طریق جنگ روانی و 

رسانه ای و تشویش اذهان عمومی
مهم ترین رفتارهای بعد از برگزاری انتخابات نیز عبارتند 

از:
-اعتراض به نتیجه ی انتخابات

- مشروعیت زدایی از نهادها و اشخاص انتخاب شده
بهانه ی  به  اجتماعی  شورش های  ایجاد  برای  -تالش 

تقلب، تبعیض آمیز بودن انتخابات و...
-مصادره ی مشارکت و یا عدم مشارکت مردم و تفسیر آن 

به عنوان نه به جمهوری اسالمی 

موانع و مشکالت موجود در راه این دسته از اصالح طلبان
هم چنان که اشاره شد به دلیل ضعف های عمده ی جریان 
اصالحات، همواره مشکالتی بر سر راه این جریان قرار 
مطالبه گری  استراتژی  با  می دهند  ترجیح  که  داشته 
این  از  برخی  کنند.  فرار  پاسخگویی  از  پرسشگری  و 

مشکالت عبارتند از:
حزبی  فعالیت های  برای  قانونی  ظرفیت  نداشتن   .1
و  هنجارشکنانه  رفتارهای  دلیل  به  تشکیالتی  و 
ساختارشکنانه؛ همچون شعار دفاع از حقوق مردم درکنار 

همراهی با دشمنان مردم و گروه های تروریستی!
حد  تا  عمومی  فرهنگ  با  مخالفت  و  سیاست بازی   .2
اهانت به مقدسات مردم و نگرش ابزاری به اقشار مختلف 

اجتماع به خصوص جنبش دانشجویی
از  عبور  و  مشکالت  حل  برای  راه کار  عدم ارائه ی   .3
و  داخلی  اقدامات غلط در عرصه های  انجام  و  بحران ها 

بین المللی 
4.  وجود رقیب قدرتمند و دارای مبانی عقالنی قوی در 
مراکز علمی که علی رغم ترور شخصیتی آن، نتوانسته از 

فشارهای جامعه ی نخبگانی به خود بکاهد.
5. پرسش های عمیق درباره ی شیوع تفکر اسالم انقالبی، 
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اعتماد جهان اسالم به رهبری انقالب اسالمی، موفق نشان دادن نظریه ی 
مقاومت و استکبارستیزی در حل معضالت جوامع اسالمی، که این جریان، 

توان پاسخگویی به آن ها را ندارد.

دو: اصالح طلبان معطوف به قدرت 
و  زندگی سیاسی  داشتن  از اصالح طلبان،  این دسته  مهم ترین خصوصیت 
شخصیت های پیچیده است. سیاست زدگی این گروه ها باعث گردیده که طی 
سالیان مختلف، نتوانند هیچ نقطه ی ثابتی را از جهت نظری و نظریه پردازی 
به  آنان نسبت داد؛ چرا که یک روز، اقتصاد دولتی را نظریه پردازی می کنند 
و روز دیگر، مدافع نظام سرمایه داری می شوند. زمانی فقرا را مخاطب اصلی 
خویش قرار می دهند، چندی بعد برای جذب رای به طبقه ی باال و شمال شهر 
چشم دارند. زمانی بر مرزبندی خود با برخی جریانات دگراندیش پافشاری 

می کنند، و در مقطعی دیگر با همان گروه ها اعالمیه ی مشترک می دهند.
آنان ضمن آن که به دنیا و آخرت به گونه ی مستقل نظر می کنند، گاهی به 
میخ و گاه به تخته می زنند. گاهی از آزادی و جامعه ی مدنی و  گاه از جنبش 
رادیکال  با جریان اصالح طلب  از یک سو  عدالت خواهانه سخن می رانند. 
عدالت خواه  و  نظام  چارچوب  در  را  خود  دیگر  سوی  از  می کنند،  همراهی 

تعریف می کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست.

اهداف و استراتژی
بنابراین مهم ترین هدف این جریان، استمرار حضور در قدرت و نیز داشتن 
ظرفیت قانونی برای احزاب زیر پوشش خود است. از همین رو تالش دارد 

همواره این کرسی را برای خود حفظ کند.
اینان فهمیده اند که در سال های اخیر، در انتخاب زبان غیردینی و فراقانونی به 
بیراهه رفته و برای جبران آن  باید زبان دوگانه ای را انتخاب کنند؛ به این معنا 
که برای جذب هر طیفی از جامعه، با زبان خود آنان سخن بگویند و مطالبات 
غیردینی و فراقانونی را با زبان قانونی و دینی دنبال کنند. به همین دلیل 
در استعفانمایی های خود، ضمن اعالم خروج از حاکمیت، وانمود می کنند که 
مشکل آن ها با مبانی نظری جمهوری اسالمی، راه امام و اصل مترقی والیت 
فقیه نیست، بلکه مشکل آن ها کاستی های قانون اساسی)اصالح قانون برای 
به  مربوط  نهادهای   و  فقیه  ولی  تصمیمات  و  اصالح طلبان(  فعالیت  تداوم 

اوست که از آن به اقتدارگرایان تعبیر می کنند.
با این تفصیل، بین این جریان و جریان نخست، تقسیم کار صورت گرفته 
قرار  هجمه  مورد  را  نظام  نظری  مبانی  سکوالر،  جمهوری خواهان  است. 
می دهند و اصالح طلبان معطوف به قدرت، تصمیمات ولی فقیه را با ادبیات 
شبه قانونی و شبه دینی مورد تهاجم قرار می دهند؛ و این امر با انجام عملیات 
روانی و نفوذ در ساختار قدرت و ظرفیت های قانونی)تشکیل احزاب( صورت 

می پذیرد. 
ناگفته نماند این جریان با پوشش انتساب اقتدارگرایی به جریان انقالب، از 
پاسخ گویی به بسیاری از مشکالت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... که خود 

مسبب آن بوده، شانه خالی می کند.

سه: اصالح طلبان دو زیست
این گروه از اصالح طلبان، به دلیل خاستگاه سیاسی و اجتماعی و نیز سابقه ی  
سیاسی و مبانی اعتقادی خود، به هیچ وجه، توانایی تنفس در فضای سیاسی 

غیردینی را ندارند. امثال آقای حسن روحانی، اگر چه طی سالیان 
اخیر به دلیل نگاه ابزاری داشتن به دو گروه اصالح طلب پیش گفته، 
به سان  که  می دانند  خوبی  به  اما  برداشته اند،  دست  خود  اصول  از 
شاخه ای بر درخت حکومت دینی هستند که در صورت همراهی با 
جریانات اصالح طلب، حیات سیاسی خود را به طور کامل از دست 
خواهند داد. از همین رو این گروه ها هرگز نتوانسته اند با کلیت طیف 
اصالحات، تا انتهای مسیر، همراهی کنند؛ همچنان که اصالح طلبان 

نیز از این جریان، به عنوان رحم اجاره ای یاد می کنند.
به طور کلی تمام اعتبار اجتماعی و سیاسی آنان به علت وابستگی آنان 
به پایگاه دینی و مبانی فکری حکومت والیی است و اگر قرار باشد از 
این پایگاه خارج شوند، به یقین تمام اعتبار اجتماعی و سیاسی خود را 
از دست خواهند داد. لذا بسیاری از بزرگان این جریان در مواضع خود 
طی سال های اخیر تقریبا با هر گونه طرح طیف رادیکال اصالحات به 
مخالفت برخاسته و معتقدند که در وضع فعلی یگانه راه باقی ماندن 
و  انتخابات  فعالیت های سیاسی؛  همچون  در  اصالحات، مشارکت 
تن دادن به اصالحات مسالمت آمیز در چارچوب قانون اساسی است.

اهداف و استراتژی
اینان اذعان دارند که در سال های اخیر به دلیل عملکردشان، اعتماد 
عمومی را از دست داده اند و برای جبران آن بایستی با کار تشکیالتی 
از میان بردارند.  ایجاد شده بین خود و مردم را  منسجم، فاصله ی 
برخی اظهار نظرها حاکی از آن است این جریان برای انسجام کار 
تشکیالتی خود درصدد ایجاد جبهه ی جدید اصالحات با محوریت 
خود است؛ چرا که می تواند در جایگاه رهبر فکری اصالح طلبان که 
همه، خود را به اطاعت از آن ملزم بدانند ، در انتخابات آینده ایفای 

نقش نماید.
با در نظر گرفتن مراتب فوق، این جریان معتقد است که نباید اجازه 
معتقدند  اینان  بماند.  بی رقیب  بعدی  انتخابات  در  رقیب،  جناح  داد 
بازسازی  هرگونه  می تواند  اصالح طلب  قدرتمند  رقیب  یک  که 
اصول گرایان را با چالش مواجه کند. این جریان معتقد است اگرچه 
به دلیل ناکار آمدی ، فقدان نظریه پردازی ، نداشتن برنامه ی صحیح 
رفتارهای  و  به شعارزدگی  منجر  ، موج سواری  اداره ی کشور  برای 
داده اند؛  از دست  را  خود  گذشته ی  اعتماد  و  محبوبیت  پوپولیستی، 
با  که  دارند  را  فرصت  این  اصول گرا،  نامزدهای  تعدد  دلیل  به  اما 
از آرا را به خود اختصاص دهند و  اجماع سازی تعداد قابل توجهی 
به عنوان یک رقیب جدی که دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتناست 

مطرح بمانند.
عناوین جدید  با  جدید  معرفی چهره های  با  دارد  جریان سعی  این 
علمیه  حوزه های  در  تشکیالتی  کار  تقویت  انتخابات،  عرصه ی  در 
از  استفاده  نیز  و  تشکیالت  به  وابسته  نخبه ی  نیروهای  پرورش  و 
سابقه ی  سیاسی و ظرفیت قانونی خود، طی یک برنامه ی کوتاه مدت 
و درازمدت،  در انتخابات دوره های آینده تاثیرگذار باشد. از همین رو 
این جریان معتقد است دیگر جریانات اصالح طلب، ناچارند به این 
جریان به عنوان ابزاری قدرتمند برای حضور و نفوذ بی سر و صدا در 

گردونه ی سیاست و قدرت بنگرند و با آنان همراهی کنند.


