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ایجاد یک  و بر سر منافع مشترک ھای سیاسی  تشکلتالف ئا نیازمندسکوالر  دموکراسیبھ یک گذار از جمھوری اسالمی 
سیاسی   ھایاحزاب و سازمان گذشتھ ھار دھھ  در چ اما است.   حاکممبارزه علیھ استبداد دینی سازماندھی تشکل موثر برای 

مبارزه با استبداد بنا  برای سازماندھی  را  کارآمدیموثر و تشکل  و کنند   ائتالفخود اند بر سر منافع مشترک نتوانستھ ایران 
چگونھ  مشکل در کجاست و بھ راستی   اند.نا کام بوده کھ ھمھ  ستصورت گرفتھ ادر این راستا ھای متعددی تالش   کنند.
 خارج شد؟وان از این بن بست تمی

 
این تکثر را  کنند تا تالش می اقداماتی کھ ھا و مطالبات گوناگون است. اه گنایران متکثر و رنگین کمانی از جامعھ سیاسی 

استقرار دموکراسی  ون بر این، زد. افنھستوم بھ شکست کناگزیر محبسازند، و ابزاری دور بزنند و از آن اتحادی تصنعی  
برای گذار از تا کنند کھ تالش می  ھاییپروژه  دھی در تشکل ھای سیاسی است.مستلزم تقویت فرھنگ تحزب و سازمان 

دموکراسی   استقرار سشانتوانند ھای سیاسی موجود را تماما دور بزنند، در بلند مدت می جمھوری اسالمی احزاب و تشکل 
ی ببھ پدیده رھبر تراشی، چلنسبت  حساسیت جامعھ سیاسی ایران ھشیاری و ، با توجھ بھ ھمچنین پایدار را تضعیف کنند.

      .دنانجاممی حسن نیت کامل برخوردار باشند، بھ شکست  ازھایی، حتی اگر سازی و ضرورت شفافیت، چنین اقدام
 

ھای سیاسی و  سازمان و تعدد بیش از اندازه احزاب از  عرصھ سیاست ایراناز سوی  دیگر، این یک واقعیت است کھ 
بھ تنھایی  ھای سیاسی مواجھ ھستیم کھ ھیچ کدام ما با تعداد پر شماری از احزاب و تشکل  ناکارآمدی شدید رنج می برد.

   توانایی الزم برای مقابلھ با استبداد دینی را ندارند. 
 

در اقتصاد وقتی کھ تعداد تولید کنندگان یک  تواند مفید باشد. میاقتصادی استفاده از یک مثال روشن شدن مطلب  یبرا
خوب عمل کند. ھمھ تولید کننده گان در وضعییت شکننده ای تواند نمیمحصول مشخص بیش از اندازه زیاد است، آن بازار 

سرمایھ گذاری و ابداع انجام نمی گیرد، سطح کارایی و کیفیت تولید بسیار پایین است و تولید  ھمھ ناتوان ھستند، قرار دارند، 
و مسایلی   زیمثل بستھ بندی، تبلیغات، برند سا اھمیت صرف رقابت بر سر مسائل غیر کلیدی و کم را کنندگان انرژی خود 

رود بھ بازار و خروج از بازار بسیار ناچیز باشد  از این دست می کنند. این وضعیت معموال وقتی شکل میگیرد کھ ھزینھ و
 و امید بھ بردھای سریع و کم زحمت بر بازار چیره باشد.  

 
تواند این مشکل را  رقابت و اقدامات دولت برای تنظیم بازار می ،در مکانیزم بازار  سیاست ایران شبیھ چنین بازاری است.

انجامد کھ دارای توان و کارآمدی  گتر میرآمد و ادغام بقیھ در واحدھای بزراین فرایند بھ حذف واحدھای بسیار ناکاحل کند. 
بھ  انتخاباتی می تواند نقش مشابھی ایفا کند و   رقابت  ،وقتی آزادی سیاسی وجود داشتھ باشد ،در عرصھ سیاستالزم باشند. 

ھا و  و نبود انتخابات آزاد، حل این مشکل نیازمند رفتار داوطلبانھ سازمان کند. اما در شرایط اختناق کمک این مشکل  حل
است کھ تحقق  آن مشکل است. من برخی از موانع و مشکالت  و فردی کنشگران سیاسی برای فرا رفتن از منافع گروھی 

اما افزون   1.کنمر اینجا تکرار نمی، کھ آنھا را دامتوضیح  داده شد«دام اجتماعی» کھ چندی پیش منتشر  این کار را در مقالھ 
 ست.ضروری ا، مشکالت عملی دیگری نیز وجود دارد کھ توجھ بھ آنھا ن نوشتھآ مطرح شده درسائل  م بر
 

نجامد کھ در آن ھر حزب متناسب با وزن و نیروی ارھبری می یا ھیئت ائتالف بین احزاب سیاسی نھایتا بھ یک سازمان 
ھای سیاسی متعددی ما با احزاب و تشکل  ،. در شرایط کنونیخواھد بودخود در جامعھ از حق رای و قدرت برخوردار 

 وجود ندارد. ھاوزناین  عیین عملی و قابل قبول برای ت مکانیزمیک  در جامعھ مشخص نیست و ا روبرو ھستیم کھ وزن آنھ
در  کھ مطلب  . بھ ویژه با توجھ بھ این سازدکھ کار ایجاد یک ائتالف فراگیر موثر را دشوار می این یک چالش جدی است

در تعیین نوع   واند تمی کندتالفی کھ مرحلھ گذار را مدیریت می ئساختار ا در توزیع قدرتچگونگی  و ھویت سیاسیعمل 
  تالای باید مشکپایھ  تمشکال بھ این  ایفا کند. ایکننده تعیین نقش لھ بعد از گذار حدر مرتقسیم قدرت ھای مکانیزم و حکومت 
و انبوھی   ، بی اعتمادیھای گروھی و شخصیاولویت دادن بھ منافع حزبی، خود بزرگ بینی ایدئولوژی گرایی، ناشی از 

 اضافھ کردنیز ا رفرھنگی و اجتماعی دیگر از مشکالت 
 

 
ھای سیاسی ایران از دریچھ نظریھ دام اجتماعی» در سایت انای این فرایند بھ مقالھ  «پراکندگی سازمبرای بررسی برخی از مشکالت پایھ    1
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حول این  آنھا کلیدی افراد این احزاب و شخصیت  ھویت اند. اساسا احزاب سیاسی برای رقابت با یک دیگر ساختھ شده
موثر و کارآمد وجود داشتھ باشد    ساختاریک در شرایطی کھ  شکل گرفتھ است.   اھو تمایزھا تفاوت  ھا و عمده کردنرقابت

نقشی  نھ تنھا مانعی ایجاد نخواھند کرد، بلکھ  ھا و رقابت ھا این ویژگی بھ رقابت بپردازند،احزاب وب آن چچار در کھ
ساختن این   ،لویتواو  وجود ندارد ساختاریچنین  ھوقتی ک ایفا خواھند کرد. اما  کشوریاسی سازنده در حکمرانی و توسعھ س

بر     ی کھ در باالمشکالت   چنانچھ بھ ویژه  - تبدیل شود باز دارندهعامل  یک  تواند بھ  این ویژگی احزاب می چارچوب است، 
 برجستھ باشند. شدشمرده 

 
در یک  باشند در چنین شرایطی، ائتالف گروه کثیری از احزاب و سازمان ھای سیاسی کھ دارای برنامھ ھای متناقض می

سازماندھی مبارزه با استبداد دینی را کند  تواند و پافشاری بر آن می دور از دسترس خواھد بوداحتماال سازمان فراگیر 
با استبداد دینی را بھ نحوه موثری   توانند کار مبارزه ی نیز نماز احزاب کوچک  یتعداد پر شمارز سوی دیگر، ا. سازد
   از این بن بست خارج سازد.  غلبھ بر این مشکل مستلزم یافتن راھی است کھ بتواند ما را مان دھند. ساز

 
ذار از جمھوری گ ه اکور کمک کند و رشاید بتواند بھ گشودن این گره دو ریلی  گرایانھ  عمل  روش یکدر شرایط موجود، 

ھای  ائتالف احزاب و تشکلعبارت است از ریل نخست  در این روش، بھ یک دموکراسی سکوالر را ھموار سازد.   اسالمی 
ریل دوم  تر از ائتالف ھمھ آنھا در یک جبھھ فراگیر است. احتماال شدنی کھ   ردو و یا سھ بلوک موثچند، ترجیحا سیاسی در 

فرا حزبی است کھ با ایفای نقش مکمل احزاب و  از کنشگران مدنی و افراد مرجع متشکل کار آمد راھبردی  نھادتاسیس یک 
   .را تسھیل کندسازماندھی و ھماھنگی  ھمگرایی،و امر حلھ گذار ھای مرمقابلھ با چالش ای سیاسی بتوانند ھتشکل

 
ھای و تشکل   بحزاا بھکھ و فرا جناحی  فرا حزبیاز کنشگران مدنی و افراد مرجع متشکل کارآمد راھبردی  نھادیک 

تواند نقش  می ،بھ یک دموکراسی سکوالر باشد  گذار از جمھوری اسالمی تنھا  دغدغھ اصلی آنھا  و سیاسی وابستھ نباشند
شود کھ خود بھ دنبال کسب  و مورد اعتمادی تشکیل   د مرجعاز افرا نھاداین مشروط بھ آنکھ   ایفا کند.حل مشکل  مھمی در

حکمرانی  ظام یک ن   بھد و ھدف آنھا صرفا تسھیل گذار از جمھوری اسالمی  شننبادر دوره پس از گذار قدرت سیاسی 
ر بتوانند در آن بھ رقابت سازنده  گذامرحلھ  بعد از سیاسی  احزاب باشد کھ  ی و ایجاد ساختار مناسبسکوالر و دموکراتیک 

 . بپردازند
 

این  نھایتا  احزاب سیاسی فعالیت خواھد کرد. با  اھنگھمو  ، بلکھ بھ موازاتچنین سازمانی جانشین احزاب سیاسی نیست
  ،روشاین در  را ترسیم خواھند کرد.آن ھا و چشم انداز محتمل سیاسی نظم جدید و گزینھ محتوای   کھ ھستند  احزاب سیاسی 

  – تناقض ھستند در یک سازمان فرا گیر ائتالف کنندمھای برنامھ احزابی کھ دارای ھمھ یست ضروری نگذار از ج.ا. برای 
راھبردی    تشکلاز احزاب و بازیگران تعیین کننده صحنھ است تنھا کافی  .احتماال نشدنی استدر شرایط موجود کھ 

  سھ دو یادر  ی سیاسیھاسازمان احزاب و  الفئتا  با آن پرھیز کنند. و از ھرگونھ برخورد ابزاری  شتیبانی کنندپپیشنھادی 
مھوری اسالمی جتیو و چشم انداز الزم برای گذار از را در ایجاد آلترنا حزابواند نقش آتنیز می بزرگ و موثر بلوک 

   . دنتقویت کپیشنھادی را  راھبردی - مدنی تشکل احزاب سیاسی و ارگانیک بین پیوند  نیرومند سازد و 
 

استقرار سکوالر  از ج.ا. و برای سازماندھی اپوزیسیون برای گذار  رموثشدنی و روش یک  تواندمیاین حرکت دو ریلی 
مکمل و کاتالیزور  با ایفای نقش  تواند می پیشنھادی راھبردی تشکل  ،در این روشباشد. در شرایط موجود  دموکراسی 

نقش احزاب سیاسی را بدون آنکھ  ،موانع ایجاد یک ائتالف فراگیر از احزاب سیاسی را دور بزند ، ھمگرایی احزاب سیاسی
   .بھ روند تحزب گریزی دامن بزند و  تضعیف کند

 
جبھھ ملی ایران برای اخیر  پیشنھاد بھ اجرا گذاشتھ شود. برای مثال،  طرحی می تواند بھ اشکال مختلفیچنین در عمل، 

عملیاتی کردن این طرح در داخل کشور ھای جامعھ را می توان شکل مطلوبی از از تمام گروهموقت کنگره ملی یک تاسیس 
کھ در باال بھ آن   راھبردی نھاد، تاسیس میسر نباشد در داخل ایران طرح انجام این  بھ دالیل امنیتی نچھاما چنا  2تلقی کرد.
فرا از کنشگران مدنی و افراد مرجع متشکل نھادی می تواند نقش موثری در سازماندھی اپوزیسیون ایفا کند.  اشاره شد 

سکوالر دموکراسی  یک بھ  گذار از جمھوری اسالمیصرفا آنھا   دغدغھ کھخارج از کشور داخل و در و فرا جناحی حزبی 
    .نباشندعد از گذار ب در مرحلھ باشد و خود بھ دنبال کسب قدرت سیاسی 

 
توانند چنین نقشی را ایفا کنند.  می و ...  شیرین عبادی، یلیونع افرادی مانند حامد اسما ، برای مثال،در خارج از کشور

ارتباط  تقویت  ،یتوانمند. این امر موجب ضروری استنیز  شاخص داخل کشور  و افرادز کنشگران مدنی ای ا عده   مشارکت

 
ه عبور از بحران، تاسیس یک «تغییر و تحول جبر زمان است: را:  ۱۴۰۱آبان  ۲۳، ۲۱۷، شماره سرمقالھ نشریھ «پیام جبھھ ملی ایران»    2

 . ھای جامعھ است»کنگره ملی از تمام گروه
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ای سازمان دھی  بایست بھ گونھ . اساسا، این تالش می  .خواھد شد مذکورنھاد اعتبار خارج کشور و و  داخل  ینارگانیک ب 
         . شود کھ بتواند مشروعیت خود را ھم زمان از داخل و خارج کشور کسب کند

 
پھلوی، بھ عنوان شاھزاده رضا جایگاه و نقش آقای رضا   با آن مواجھ خواھد شدمذکور تاسیس نھاد    کھچالش دیگری 

ھمیاری  راھبردی ھمکاری و از بیرون با نھاد ھای سیاسی چنانچھ ایشان، مانند احزاب و تشکل .  استنھاد این در  ،پھلوی
حضور مستقیم  کھ بدون ند ھست  رما بسیاری از ایرانیان بر این باواشد. چالش ساختاری نخواھد دچار ، نھاد مذکور کنند

ھای دیگر تبدیل  و با سرعت بھ سازمانی مشابھ سازمان  خواھد بودبرخوردار نتوانایی و اعتبار الزم  از ذکورنھاد م ،ایشان
تالش الزم را نخواھند کرد و احتماال   نھاد مذکورایجاد برای  ،عدم حضور فعال ایشاندر صورت   ،. در نتیجھخواھد شد

 مانع رشد و بالندگی آن خواھند شد.  
 

 ،، بھ عنوان شاھزاده رضا پھلویحضور و مشارکت ایشاننھاد مذکور با کھ  اند معتقد  جمھوریخواھان بیشتراز سوی دیگر، 
جایگاه شاھزاده رضا پھلوی مشروطھ،  پادشاھیساختار در چارچوب . دشساختاری خواھد مشکل منافع و تناقض دچار 

طرفداران اما با وجود صف بندی جدی بین  .خواھدمشکل آفرین ناز این منظر جایگاھی فرا حزبی است و حضور ایشان 
، یعنی  جناحی توان بھ موقعیت فرارا نمی حزبی شاھزاده رضا پھلوی  ، موقعیت فراپادشاھی مشروطھ و جمھوریخواھان

 شاھزاده رضا پھلوی دردر نتیجھ، در صورت حضور مستقیم پادشاھی مشروطھ و جمھوریخواھی تعمیم داد.   بین طرفیبی
 و احتماال مانع رشد و بالندگی آن خواھند شد.ھمکاری نخواھند کرد آن  باعده کثیری از جمھوریخواھان  ، نھاد مذکور

 
یک  ایم. رویکردی است کھ تا بھ حال شاھد آن بوده رویکرد نخست توان متصور شد. برای حل این معضل سھ رویکرد می

گذار از  برای موثر نھاد رھبری سازمان دادن افراد شاخص حول شاھزاده رضا پھلوی یک با کند تا  تالش می پروژه 
بھ نظام پادشاھی با چراغ خاموش» روبرو شده  بازگشت «تحزب گریزی و با انتقاد این پروژه  جمھوری اسالمی ایجاد کند. 

 موفقیت آن تمام این موانع را خنثی خواھد کرد.  نھایتا  معتقدند کھ  اما طرفداران آن است. 
 

ھای  انند انقالب و م  باشندمیمتکی ھای افقی شبکھ   ھای مدرن بھند کھ انقالبھست  نآ برجمھوریخواھان  ای از عده در مقابل 
 ،تماما بھ این امید دارند کھ جنبش در فرایند مبارزهای دیگر عده  رھبری و ساختار عمودی نیستند. نھادیک  کالسیک نیازمند 

  آنھا و مطلق کردن ق ، اما اغراباشندبسیار مھم می ھر دو وجود دارند و ھا ظرفیت گرچھ این نھاد رھبری خود را پیدا کند.  
بیش از  بینی  انگاری، خوش ساده گرایش با انتقاد است. این دو  نادرست کم توجھی بھ ضرورت نھاد رھبری و سازماندھی  و 

      روبرو ھستند. و سازماندھی نبود نھاد رھبریناشی از   ی توجھی بھ ھزینھ سنگینو باندازه 
 

حضور شاھزاده رضا پھلوی در نھاد  ناشی از تضاد منافع و تناقض  م بھ دنبال یافتن تدابیر مناسب برای مدیریت ودرویکرد 
دھند کھ   طمیناناھان اتا بھ جمھوریخواند مواضعی اتخاذ کنند  سعی کرده در این راستا شاھزاده رضا پھلوی. راھبردی است

ا موفق  جن ای ھتا ب این تدبیر بیطرف باشند و فرا جناحی عمل کنند. اما توانند بین نظام پادشاھی مشروطھ و جمھوری ایشان می 
   اعتمادی موجود غلبھ کند.و بی  بدبینیو نتوانستھ بر جو   نبوده 

 
عضای جمھوریخواه نھاد راھبردی چنانچھ اتوان متصور شد. ، دستکم بھ لحاظ نظری میدیگری راو راه کارھای اما تدابیر 

، در آن داشتبرای مثال فردی مانند مصدق در این نھاد حضور میبودند، از جایگاھی برابر شاھزاده پھلوی برخوردار می
استبداد متاسفانھ  بود.قابل مدیریت می  تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاھزاده رضا پھلوی در نھاد راھبردی  صورت

ذعان داشت کھ اشتباھات  . البتھ باید اافراد شاخص جمھوریخواه شده است شکوفایی ظرفیت دینی حاکم مانع از 
و بھ ھدر  نقش مھمی در از بین بردن  نیزجمھوری اسالمی  استقرار و استمراربھ قدرت رسیدن، روند جمھوریخواھان در 

 ھا داشتھ است.  این ظرفیت دادن 
 

مقام را بھ   ولیعھدی رسما انصراف بدھند و اینموقعیت یگر آن است کھ شاھزاده رضا پھلوی از دفرضی یک راه کار 
ا حزبی و فرا جناحی  رفشاخص بسیار  یک شھروند  رضا پھلوی، آقای نور پھلوی واگذار کنند و بھ عنوان بانو   ،خود فرزند

زیادی   تا حددر نھاد راھبردی را ایشان تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور این راه کار  نھاد راھبردی شرکت کنند.در 
و احتماال غیر    استسناریوی فرضی یک گرچھ این  بصورتی کھ بتوان بھ سادگی آن را مدیریت کرد.   ،از بین خواھد برد

توانمند خواھد ساخت و  نھاد راھبردی را تا حد ممکن   این راه کارآن را نا دیده گرفت.  ایھجذابیت توان ، اما نمیاستعملی 
نظام پادشاھی را برای طرفداران آن مسدود  امکان بازگشت، بدون آنکھ آن را تا حد یک نھاد رھبری موثر بر خواھد کشید

متاسفانھ    غلبھ کند.موجود  تواند بر جو بی اعتمادی  میاست و  از بیشترین شفافیت برخورداراین راه کار  ،کند. افزون بر این
اند لحظاتی در تاریخ  اما بوده باشد. نشدنی و نا ممکن  میتواند آنچھ در عرصھ نظر ممکن و مطلوب است، در عرصھ سیاست  

 ھا توانستھ است ناممکن را ممکن سازد.  ما کھ اراده و عزم ایرانی
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قرار داشتھ باشد،   راھبردیوم عبارت است از یافتن راه کاری کھ شاھزاده رضا پھلوی در جایگاھی در کنار نھاد سرویکرد 
ای بکار بگیرد. منتقدین  ان  را برای پیشبرد جنبش بھ نحو بھینھ ھای موجود و بالقوه ایشبتواند تمام ظرفیت  کورمذاما نھاد 

ھای شاھزاده رضا برآنند کھ این یک پروژه عملی نیست و بھ ناتوانی نھاد راھبردی و بھ ھدر رفتن ظرفیت این رویکرد 
،  داشتھ باشد ی موثر کاربرد  ،ھای سیاسیاحزاب و تشکلتواند در مورد می اگر این رویکرد  ،اما پھلوی خواھد انجامید.

برای مدیریت تضاد منافع و تناقض ناشی از حضور شاھزاده رضا پھلوی  تواندمیچرا ن  آنطور کھ در باال بھ آن اشاره شد،
 حل این معضل اندیشید.توان تدابیری برای دستکم در عرصھ نظر می .نیز قابل استفاده باشد در نھاد راھبردی 

 
ھای مناسب تدبیر  برای آنھا راه حلھا و موانع آن را شناخت و باید چالش ،موفق شودبتواند اھبردی برای آنکھ ایجاد نھاد ر

ھای گران بھا  و فرصت انرژی  رفتنانکار مشکالت و جارو کردن آنھا زیر فرش موجب شکست پروژه و بھ ھدر کرد. 
بتواند مشروعیت خود را ھم زمان از برخوردار باشد و کافی  شفافیت از بایست مینھاد راھبردی ، برای موفقیتخواھد شد. 

بھ صورت یک فاز انتقالی برای تاسیس کنگره ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور  نھایتا داخل و خارج کشور کسب کند و  
 عمل کند.   

 
این   بھا تکیھ بعمیقا مترقی، پیشرو و بسیار توانا است.  اجتماعی و سیاسی جنبشیک   آزادی» - زندگی  –«زن جنبش 

تر تر و عمیق   گستردهاین جنبش  برای موفقیت باید کمک کرد تا  .ست یابددای بسیار روشن آینده بھ تواند جنبش ایران می 
گذار از  آزادی» بھترین شانس ما برای  –زندگی  –جنبش «زن  را پیدا کند. خود سازماندھی و رھبری نھادھای شود و 

 نباید از دست داد.را آن استثنایی است. فرصت یک این جمھوری اسالمی بھ یک دموکراسی سکوالر و دموکراتیک است. 
ھیچ یک از مشکالت باال غیر قابل حل نیستند.  شوم برای ایران بیانجامد. تواند بھ سرنوشتی از دست رفتن این فرصت می 

توان راه ھای ممکن است. بدیھی است کھ با خرد جمعی میذکر شد، تنھا چند نمونھ از راه حلکھ در باال  یی اراه کارھ
       . خت سا »ممکن«را  »غیر ممکن«و باید توان می ی نجات ایران، اربھای بھتری یافت.  حل


