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در جامعه با مواردی روبرو هستيم که در صورت همکاری و اقدام جمعی ،همه افراد میتوانند از سطح رفاه و منافع
بيشتری بهره مند شوند ،اما از انجام اين کار ناتواناند زيرا منافع فردی متضاد ،مانع از همکاری و اقدام جمعی ميشود.
چنين وضعيتی را مشکل اقدام جمعی ،معضل اجتماعی و يا دام اجتماعی می خوانند .مشکل اقدام جمعی ميتواند اشکال
بسيار متفاوتی به خود بگيرد و در عرصه های اجتماعی ،سياسی و اقتصادی گوناگون پديدار شود – از توليد و عرضه
خدمات عمومی گرفته تا بهره برداری زيانبار از منابع طبيعی ،عدم مشارکت در انتخابات ،رقابتهای مخرب ،ناتوانی در
ايجاد ائتﻼف و سازماندهی سياسی و پديدههای اجتماعی و سياسی بسيار پيچيدهتر .دﻻيل و شرايط پيدايش »مشکل اقدام
جمعی« و چگونگی برخورد با آن از جنبه های متفاوت توسط کارشناسان علوم سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناسی
بررسی شده است .بر کسی پوشيده نيست که جامعه سياسی ايران بسيار متشتت است و از ضعف همکاری بر سر منافع
مشترک و سازماندهی موثر برای اقدام جمعی رنج میبرد .آيا تشتت و پراکندگی حاکم بر سازمانهای سياسی ايران ناشی
از پديده "مشکل اقدام جمعی" و "معضل اجتماعی" است؟ آيا نظريههای متفاوتی که در رابطه با "مشکل اقدام جمعی"
مطرح شدهاند ميتوانند ما را در شناخت و حل مشکل موجود ياری کنند؟
بنيانهای اوليه مفهوم "مشکل اقدام جمعی" را ميتوان در آثار فﻼسفه ،مانند توماس هابز و ديويد هيوم يافت .توماس هابز
در کتاب لواياتان ) 1(Leviathanکه در سال  ١۶۵١نگاشت وضعيت طبيعی ) (state of natureرا که پيش از پيدايش و
تاسيس نهاد دولت در جامعه وجود دارد ،وضعيتی تعريف ميکند که در آن مردمی که دارای منافع فردی متضاد هستند در
يک جنگ دائمی به سر ميبرند و حتی در مواردی که همکاری و تعاون ميتواند به نفع همه آنها باشد همچنان به دعوا و
منازعه ادامه ميدهند .ديويد هيوم در کتاب خود به نام رسالهای در طبيعت انسان 2که در سال  ١٧٣٨نگاشت ،تعريف
دقيقتری از مفهوم "مشکل اقدام جمعی" ارائه ميدهد .وی مینويسد وقتی دو فرد مشترکا صاحب يک مرغزار باشند،
احتماﻻ ميتوانند بر سر انجام کارهای ﻻزم برای نگاهداری ان با يکديگر به توافق برسند و هر يک سهم خود را انجام
دهد .زيرا همديگر را ميشناسند و ميتوانند بر رفتار يکديگر نظارت کنند؛ در نتيجه امکان سوء استفاده سيستماتيک و بلند
مدت يکی از ديگری ضعيف است .اما انجام اين کار بين هزار نفر بسيار دشوار خواهد بود ،زيرا پرشماری افراد امکان
و انگيزه سوء استفاده را در سيستم بوجود ميآورد .هر فرد ميتواند فرض را بر اين بگذارد که کار و تﻼش بقيه گروه برای
نگاهداری از مرغزار کافی خواهد بود و وی ميتواند بدون صرف وقت و هزينه از مزايای سيستم استفاده کند و به
اصطﻼح از ديگران سواری مجانی بگيرد .اين وضعيت نهايتا ميتواند به شکست کل پروژه بيانجامد .به عبارت ديگر،
وجود امکان "سواری مجانی" به صورت مانعی در برابر شکل گيری "اقدام جمعی" عمل ميکند.
اقتصاددان آمريکايی ،منسر اولسون ) (Mancur Olsonتعريف بازهم دقيقتری از پديده "سواری مجانی" و "مشکل اقدام
جمعی" ارائه ميدهد .اولسون در کتاب منطق اقدام جمعی 3نشان ميدهد که »عقﻼنيت فردی« الزاما به "عقﻼنيت جمعی"
نمی انجامد ،زيرا افراد يک گروه ميتوانند دارای منافع متضادی باشند که بيانگر منافع مشترک گروه نباشد .اولسون اين
امر و مشکﻼت ناشی از آن را در رابطه با توليد و عرضه کاﻻ و خدمات عمومی توضيح ميدهد .کاﻻ و خدماتی را که به
روال معمول در بازار خريد و فروش ميشوند ،کاﻻ و خدمات خصوصی ميخوانند .اين کاﻻ و خدمات دارای دو ويژهگی
مشخص هستند .نخست ،اگر کسی حاضر نباشد بهای يک کاﻻی خصوصی را بپردازد ميتوان مانع از مصرف وی شد.
دوم ،مصرف يک فرد موجب خواهد شد که مقدار کمتری برای مصرف ديگران باقی بماند .اين خصوصيات در مورد
کاﻻ و خدمات عمومی ،مانند برخورداری از امنيت و هوای پاک صدق نمیکند .وقتی که در يک جامعه امنيت ايجاد شود،
همه از آن بهرمند خواهند شد و نميتوان مانع از بهرمندی کسی شد .همچنين مصرف يک فرد موجب کم شدن مقدار
موجود برای مصرف ديگران نخواهد شد .در چنين مواردی هر فرد در جامعه ميتواند بدون پرداخت هزينه از مزايای
کاﻻی عمومی مورد نظر بهره مند شود .اما اگر همه افراد منافع اقتصادی خود را دنبال کنند و هزينه مربوطه را
نپردازند ،کل سيستم از هم خواهد پاشيد و کاﻻی مربوطه بطور معمول در بازار توليد و عرضه نخواهند شد .اين برخﻼف
نظريه »دست پنهان« آدام اسميت است .اسميت ميگويد در بازار همه به دنبال تامين منافع شخصی خود هستند ،اما
مکانيزم بازار مانند يک دست پنهان اين فعاليت ها را هماهنگ ميسازد بطوريکه نتيجه نهايی منافع کل گروه را نيز تامين
ميکند .اولسون نشان ميدهد که در مورد کاﻻ و خدمات عمومی نظريه اسميت صدق نميکند .به عبارت ديگر ،در اين
موارد پديده "سواری مجانی" مانع از شکل گيری اقدام جمعی ميشود.
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با استفاده از نظريه بازیها نيز ميتوان نشان داد که تناقض بين منافع فردی و منافع جمعی ميتواند به نتايج غير بهينه و نا
مطلوب برای کل گروه بيانجامد .مثال معروف به "معضل زندانی" را که در جدول زير خﻼصه شده است مﻼحظه کنيد.
»الف« و »ب« به اتهام ارتکاب يک جرم مشترک در سلولهای جداگانه زندانی هستند و نميتوانند با يکديگر هماهنگی
کنند .در اين مثال ،همانگونه که در جدول نشان داده شده است ،تامين نفع شخصی ايجاب خواهد کرد که هر دو زندانی
ديگری را لو بدهد که به دو  ٢سال زندان برای هر دو میانجامد .اما چنانچه دو زندانی ميتوانستند با يکديگر هماهنگی
کنند و در يک اقدام مشترک ،هر دو از لو دادن يک ديگر خودداری ميکردند ،در آنصورت هر دو تنها به يک سال زندان
محکوم ميشدند .اين مثال ساده نشان ميدهد که چگونه عدم همکاری و تمرکز بر تامين منافع فردی ميتواند مانع از تامين
بهترين نتيجه برای کليه اعضای گروه گردد .با استفاده از نظريه بازیها ميتوان سناريوهای بسيار پيچيدهتری را بررسی
کرد .در واقع نظريه بازیها ابزار تحليلی نيرومند و انعطاف پذيری برای مطالعه و بررسی نمودهای مشکل اقدام جمعی،
معضل اجتماعی و دام اجتماعی است و دارای کاربرد بسيار گستردهای در اين زمينهها است.
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بهرهبرداری زيانبار از منابع طبيعی پايان پذير ،سو استفاده از دارايیهای عمومی و تخريب محيط زيست موارد ديگر
بروز "مشکل اقدام جمعی" و معضل اجتماعی است .تامين منافع فردی آنی سبب ميشود تا افراد تا آنجا که ميتوانند از
منابع طبيعی پايان پذير بهره برداری کنند و به پيامدهای بلند مدت رفتار خود و نتايج آن برای منافع کل گروه بی توجه
باشند .اين رفتار عمﻼ ميتواند موجب نابودی منابع طبيعی پايان پذير شود و منافع بلند مدت کل جامعه را به خطر بياندازد.
ماهيگيری بيش از اندازه که بقای نسل برخی از ماهی ها را به خطر انداخته است يک نمونه کوچک اين موارد است .اين
مشکل در مورد تمام منابع طبيعی پايان پذير صدق ميکند .در مورد دارايیهايی که در مالکيت عمومی يا مشترک قرار
دارند مشکل مشابهی وجود دارد .انگيزه هر فرد برای بهره برداری حد اکثری از اين دارايیها قوی است .اما به دليل پر
شماری افراد و امکان بروز پديده »سواری مجانی« که در باﻻ توضيح داده شد ،انگيزه افراد برای محافظت از اين
دارايیها ضعيف است .به اين ترتيب منافع فردی با منافع جمعی در تناقض قرار ميگيرد و مانع از آن ميشود که اقدام
جمعی برای محافظت و بهرهبرداری مطلوب از اين دارايیها شکل بگيرد.
مشکﻼت مربوط به محيط زيست ،مانند گرمايش زمين ،تخريب محيط زيست ،تخريب تنوع زيستی ) (biodiversityو
انباشت زباله ،دارای منشا مشابهی هستند .زيانی که رفتار و الگوی مصرف يک فرد ميتواند به محيط زيست وارد کند
بسيار اندک است؛ فرد تاثير آنی آن بر زندگی خود را نميتواند مشاهده کند و ناچار به پرداخت هزينه بلند مدت آن نيست.
در نتيجه ،هدف و انگيزه تامين آسايش و منافع فردی ،هر فرد را به سمت الگوی مصرف و رفتاری سوق ميدهد که به
پيآمدهای زيست محيطی آن بی توجه است .اما وقتی اين رفتارهای فردی در مقياسی بزرگ ،در کل جامعه و برای مدتی
طوﻻنی تکرار ميشوند ،خسارت بسيار سنگينی به محيط زيست وارد میکنند که به زيان منافع بلند مدت کل گروه است.
برای مثال ،استفاده از وسيله نقليه موتوری برای فرد دارای منفعت آنی است و هزينه زيست محيطی آن در کوتاه مدت و
در سطح فردی ناچيز است .اما در بلند مدت ،استفاده از اين وسايل در مقياس بزرگ ،توسط کل جامعه موجب خسارات
سنگين به محيط زيست ميشود .به عبارت ديگر ما با پديدهای روبرو هستيم که کاربرد آن در سطح فردی و کوتاه مدت،
برای فرد پر منفعت و بسيار کم هزينه است ،اما تکرار آن در مقياس بزرگ و بلند مدت برای کل جامعه بسيار پر هزينه
است .اين تناقض بين منافع فردی و منافع گروهی مانع از آن ميشود که جامعه بتواند بدون مداخله دولت برای حل مشکل
محيط زيست اقدام کند.
انتخابات عرصه ديگری است که در آن بروز مشکل اقدام جمعی را ميتوان مشاهده کرد .در انتخابات سراسری يک
کشور ،برای مثال برای انتخاب رئيس جمهور و يا حزب حاکم ،بسيار بعيد است که رای تنها يک نفر بتواند نتيجه
انتخابات را کامﻼ تغيير دهد .حال اگر شرکت در رای دهی برای يک فرد دارای هزينه باشد ،مانند وقت و هزينه رفت و
آمد به محل رایگيری و از دست دادن فرصت انجام يک کار سودآور ،در آن صورت انگيزه و نفع فردی ميتواند مانع از
شرکت فرد در انتخابات شود .اما اگر همه افراد همين منطق را دنبال کنند ،کل پروسه انتخابات شکست خواهد خورد که
به زيان منافع بلند مدت کل جامعه است .در اين مورد نيز تناقض بين منافع فردی و منافع گروه مستلزم تدابير مناسبی
برای حل مشکل اقدام جمعی است.
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آنچه در کليه موارد باﻻ مشترک است آن است که تناقض بين منافع فردی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل
گيری اقدام جمعی عمل ميکند که به زيان منافع بلند مدت کل جامعه است .حل اين مسئله مستلزم مداخله نهادی مانند دولت
است که با اتخاذ تدابير مناسب و مديريت و تنظيم منافع فردی و جمعی ،شکل گيری اقدام جمعی را ميسر سازد.
از اين منظر کلی ،سازمانها و احزاب سياسی مخالف حکومت جمهوری اسﻼمی ايران دچار وضعيت مشابهی هستند .ما
با تعداد بيشماری گروهها ،سازمانها و احزاب سياسی کوچک روبرو هستيم که نميتوانند بر سر منافع مشترک همکاری و
ائتﻼف کنند تا بتوانند به نيروی موثری در برابر حکومت تبديل شوند .همه آنها با يک مانع مشخص روبرو هستند که
بدون عبور از آن نمیتوانند در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند .پس از آن هم ،به دليل شرايط عينی جامعه و طبيعت
مشکﻼت موجود ،برای مدتی نسبتا طوﻻنی اين سازمانهای گوناگون نخواهند توانست برنامههای کامﻼ متفاوتی را دنبال
کنند .اين درجه از همگرايی باﻻ در برنامهها و مواضع اعﻼم شده آنها نيز نمايان است .با اين همه ،تشتت و پراکندگی
آنقدر شديد است که بزرگی هر يک از اين سازمانها از چند ده نفر و در بهترين شرايط از چند صد نفر و گاه حتی از چند
نفر بيشتر نيست .نه تنها سازمانهايی که به مکتبهای سياسی کامﻼ متفاوت تعلق دارند نمیتوانند با يکديگر همکاری
کنند ،بلکه در پايين ترين سطح ممکن ،در درون يک مکتب و خانواده سياسی کامﻼ همگون نيز دهها گروه سياسی کوچک
وجود دارد که انرژی قابل توجهی را صرف رقابت با يکديگر ميکنند .دليل پيدايش اين وضعيت پيچيده است ،اما يک
چيز کامﻼ روشن است .تناقض بين منافع گروهی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گيری اقدام جمعی عمل
ميکند که به زيان منافع بلند مدت کل جامعه است.
احتماﻻ دليل پايهای وضع موجود را ميتوان در استمرار طوﻻنی استبداد در ايران جست .استبداد و سرکوب سيستماتيک
پيوند ارگانيک سازمانهای سياسی با جامعه را به شدت تضعيف ميکند .اين گسست از کانالهای متفاوت گرايشاتی بوجود
ميآورد که به وضعيت موجود میانجامد .سرکوب و استبداد ،سازمانهای سياسی را به حاشيه جامعه و به عرصههای
ذهنی میراند ،شناخت اين سازمانها از جامعه را تضعيف ميکند ،آنها را از دسترسی به دانش و تجربه عملی ﻻزم
محروم ميکند ،ارائه راه حلهای مناسب برای رفع مشکﻼت را دشوار ميسازد ،دسترسی سازمانهای سياسی به نيروی
انسانی و مالی ﻻزم را مسدود ميکند و توانايی آنها برای همکاری ،سازمان دهی و اقدام جمعی را تضعيف ميکند.
در بلند مدت ،ادامه اين وضعيت به "اتميزه" شدن سازمانهای سياسی و پيدايش تعداد زيادی سازمانهای سياسی کوچک و
شکلگيری رقابت بيش از اندازه و غير سازنده بين آنها میانجامد .مشابه اين پديده در عرصه اقتصادی نيز قابل مشاهده
است .وقتی تصور افراد از سودآوری يک فعاليت اقتصادی بسيار باﻻ و همزمان ورود و خروج از آن آسان و کم هزينه
باشد )يعنی سرمايه اوليه نسبتا کمی بخواهد ،هزينه جاری پايين باشد و موانع و هزينه خروج هم اندک باشند( ،آنگاه تعداد
زيادی بازيگر وارد صحنه ميشوند و با ورود خود عرصه مورد نظر را گرفتار رقابت بيش از اندازه و اتﻼف منابع
میکنند .سرکوب با تنگ کردن عرصه فعاليت سياسی عملی و راندن آن به سوی عرصه ذهنی چنين شرايطی بوجود
میآورد .از سوی ديگر ،اين وضعيت بستر مناسبی برای بروز و رشد جاه طلبی و خود بزرگ بينیهای فردی بوجود
میآورد .در چنين شرايطی ،به جای سازمانهای سياسی بزرگ و فراگير ،با سرعت تعداد زيادی گروههای کوچک پديدار
ميشوند که فاقد ارزيابیهای واقع بينانه از توانايیهای خود هستند و بخش بزرگی از انرژی خود را ،به جای رقابت
سازنده برای تدوين بهترين برنامه ،بسيج بيشترين نيرو و سامان دادن بهترين سازماندهی ،صرف رقابتهای مخرب،
زشت نمايی و بدنام کرن يکديگر میکنند .به اين ترتتيب بی اعتمادی سريع رشد ميکند و به پديدهای سيمتماتيک تبديل
ميشود که جامعه سياسی را از درون فلج و ناتوان ميسازد و امکان اقدام جمعی را از آن میگيرد.
پارهای از مطالعاتی که با استفاده از نظريه بازیها در مورد "مشکل اقدام جمعی" انجام گرفتهاند نشان ميدهند که وقتی
"بازی" تکرار پذير باشد ،تکرار بازی در بلند مدت ميتواند سبب شکل گيری همکاری و تعاون بين "بازيگران" شود،
زيرا شرکت کنندگان در "بازی" ميتوانند افرادی را که همکاری نمیکنند تنبيه کنند .افزون بر اين ،در مواردی که
بازيگران ميتوانند شريک "بازی" خود را انتخاب کنند ،افراد به سراغ کسانی میروند که روحيه همکاری دارند و به اين
توانايی شناخته شده و معروف اند .به اين ترتيب داشتن سابقه و شهرت همکاری به عاملی تعيين کننده برای شرکت در
"بازی" تبديل ميشود و به تدريج ظرفيت همکاری متقابل را در سيستم تقويت و مستحکم ميکند .از اين موارد ،که به
نظريه همکاری متقابل ) (Reciprocal Cooperationمعروف است ،ميتوان نتيجه گرفت که استمرار استبداد و سرکوب
شديد ،با ايجاد گسست و تکرار ناپذيرکردن "بازی" ظرفيت و توانايی همکاری ،تعاون و رسيدن به اجماع سياسی را در
جامعه از بين میبرد.
جامعه سياسی ايران در يک دام اجتماعی ) (social trapقرار دارد که در آن ،جدا از شرايط و مشکﻼتی که توسط
حکومت ايجاد شدهاند ،بی اعتمادی سياسی و تناقض بين منافع گروهی سازمانهای سياسی و منافع جمعی به صورت
مانعی در برابر شکل گيری اقدام جمعی عمل ميکند که به زيان منافع بلند مدت کل جامعه است .تا زمانی که اين وضعيت
برقرار باشد ،سازمانهای سياسی موجود نه تنها نمیتوانند به رها شدن جامعه از بند استبداد به نحوی بايسته کمک کنند،
بلکه در وضعيت مناسبی برای تاثيرگذاری بر سير تحوﻻت در دوره پس از گذار و ساختن يک نظام دموکراتيک نيز
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نخواهند بود .اين وضعيت عمﻼ جامعه ايران را گرفتار يک چرخه باطل کرده است .غلبه بر استبداد نيازمند سازمانهای
سياسی کارآمد است ،اما استبداد و سرکوب اين سازمانها را ناتوان و سترون ساخته است.
در موارد ديگر "دام اجتماعی" و "مشکل اقدام جمعی" که در باﻻ به آنها اشاره شد ،مانند بهرهبرداری زيانبار از منابع
طبيعی پايان پذير ،سو استفاده از دارايیهای عمومی ،گرمايش زمين و تخريب محيط زيست ،نهاد دولت ميتواند وارد
صحنه شود و با اتخاذ تدابير مناسب و مديريت منافع فردی و جمعی ،شکلگيری اقدام جمعی را ميسر سازد .اما در مورد
دام اجتماعی که جامعه سياسی ايران گرفتار آن است ،يک نهاد باﻻ دستی وجود ندارد که بتواند وارد صحنه شود و با
اتخاذ تدابير مناسب جامعه را از دامی که در آن گرفتار است رها سازد .اين کار تنها به دست خود مردم و سازمانهای
سياسی موجود شدنی است .خروج از اين وضعيت نيازمند اراده سياسی برای شکستن اين دور باطل ،بازسازی اعتماد
اجتماعی و همکاری بر سر منافع مشترک است.
پژوهشها و مدل های شبيه سازی ) (simulation modelsکه بر پايه نظريه "بازیها" تدوين شده اند نشان ميدهند وقتی
که افراد تنها به دنبال تامين بيشترين منافع فردی نباشند ،بلکه عﻼوه بر تامين منافع فردی دارای گرايشات اجتماعی و نوع
دوستانه نيز باشند ،حتی در دشوارترين موارد ،امکان همکاری بر سر منافع مشترک در سيستم شکل ميگيرد و در مدتی
نه چندان طوﻻنی سيستم از وضعيت "دام اجتماعی" که در واقع يک "تعادل پايدار ناکارآمد" است ،خارج و وارد يک
"تعادل پايدار کارآمد" ميشود .پژوهش های ميدانی و مدل های شبيه سازی هر دو حاکی از آنند که اعتماد اجتماعی نقش
تعيين کننده ای در اين فرايند ايفا ميکند .افراد وقتی منافع گروهی را رعايت ميکنند که بدانند ديگران نيز چنين ميکنند .به
عبارت ديگر رفتار هر فرد به تصور وی از رفتار اجتماعی ديگران بستگی دارد" .دام اجتماعی" و عدم همکاری بر سر
منافع مشترک هنگامی شکل ميگيرد که جو بی اعتمادی بر جامعه غالب باشد و افراد نتوانند به يکديگر برای رعايت منافع
جمعی اعتماد داشته باشند و تصورشان آن باشد که رعايت منافع جمعی بيهوده است زيرا ديگران آن را رعايت نخواهند
کرد .به اين ترتيب رها شدن از دام اجتماعی مستلزم بازسازی اعتماد اجتماعی است.
پژوهش های موجود همچنان حاکی از آنند که عوامل ديگری نيز ميتوانند ظرفيت سيستم برای همکاری بر سر منافع
مشترک را باﻻ ببرند و شانس آن برای خارج شدن از وضعيت "دام اجتماعی" را تقويت کنند .همانطور که در باﻻ اشاره
شد ،امکان تبادل اطﻼعات بين "بازيگران" و ايجاد تدابيری در سيستم برای "تنبيه" بازيگرانی که از همکاری بر سر
منافع جمعی خوداری ميکنند ،دو مورد مهمی است که شکل گيری "اقدام جمعی" را تسهيل ميکند .در مواردی مانند
گرمايش زمين ،تخريب محيط زيست و بهرهبرداری زيانبار از منابع طبيعی پايان پذير ،تنبيه ميتواند به صورت جريمه
نقدی باشد که توسط دولت به اجرا گذاشته ميشود .اما در مورد عدم همکاری سازمان های سياسی بر سر منافع مشترک،
تنبيه ميتواند از طريق آگاهی رسانی ،تبليغات و تاثيرگذاری بر افکار عمومی انجام پذيرد.
دام اجتماعی که جامعه سياسی ايران گرفتار آن است به مانعی جدی در برابر رهايی از استبداد دينی و توسعه اقتصادی و
سياسی کشور تبديل شده است .اما اين سرنوشتی محتوم نيست .در سازمان های سياسی ايران هنوز امکانات و ظرفيت
قابل توجهی برای رهايی از اين وضعيت وجود دارد .بسياری از فعالين اين سازمانها افرادی فرهيخته اند که اگر اراده
کنند توانايی آنرا دارند که به وضعيت موجود پايان دهند .از سوی ديگر ،بحران عميق اقتصادی ،سياسی و اجتماعی کشور
ضرورت يک اقدام جمعی جدی برای رهايی از وضعيت موجود را ضروری و امری حياتی ساخته است .تحوﻻت
فنآوری ارتباطات نيز امکانات جديدی برای اطﻼع رسانی موثر و سازماندهی فراهم آوره است.
بازسازی اعتماد اجتماعی و رهايی از وضعيت موجود شدنی است .اما انجام اين کار نيازمند يک اراده ملی برای سامان
دادن به يک اقدام جمعی ملی است .چنين اقدامی ميتواند صورت های مختلفی پيدا کند .به باور من ،يک جبهه ملی فراگير
برای گذار سامانمند از جمهوری اسﻼمی که به نيروهای داخلی و جنبشهای اجتماعی کشور متکی باشد مطلوب ترين
گزينه است.
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