بدون وابستگی به جایی  ،کام ً
ال مستقل و آزاد و دانشجو وار
البته در حد و حدود دانشگاه ع.ل سمنان
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برسی جریان اصالح طلبی
بررســی افکار و اندیشه در نظام
اســامی ایران نیازمند تحقیق
و تفحــص در شــناخت افراد و
بزرگان مکتب موردنظر اســت.
مکاتبی که در جمهوری اسالمی
ایران شــکل گرفت ،هیچیک از
آنها جدید و خودساخته نبوده
اســت .مکتب امام و بــه تبع آن
مقام معظم رهبری که برداشت
دقیق از مکتب اسالم فقاهتی بود،
ریشه در اندیشههای  1400سالة
فقهای شیعه و اسالم ناب داشت
و دیگر مکاتب پس از انقالب نیز
هر یک دارای ریشههای مختلف و
خاص خود بوده است که با بررسی
یک صد سال اخیر کشور میتوان
فهم دقیقی نســبت به آن کسب
کرد .در این نوشتار بر آن هستیم تا با بررسی مکتب اصالح طلبی
(بخوانید دوم خرداد) ریشه ،گفتمان و اندیشههای آن را بررسی
نماییم.
برای بررسی اندیشة اصالحطلبی و بالطبع گفتمان اصالحطلبی
باید تعاریفی از اصالحات ،گفتمان ،ریشهها و نیز دیدگاه اسالم
نســبت به اصالحات بیان گردد .لذا در ذیل بــه این مفاهیم
میپردازیم.
اصالحطلبی واژهای اســت قرآنی و دینی کــه امروزه بعضی از
جریانات سیاسی و اجتماعی بر حرکت خود گماردهاند .اصالح
در قرآن به معنای بهبود بخشــیدن و تالش در جهت بهسازی
اوضاع اجتماعی است .با بررسی علل پیدایش و ظهور دین اسالم
در عرب جاهلیت ،میتوان به این نکته رسید که یکی از عوامل
آن جهت اصالحطلبی و اصالح باورهای غلط دینی است .اسالم

بر خود واجب میدانســت تا اندیشــههای جاهالنه و باورهای
غلط اجتماعی و اعتقادی را اصــاح نماید و ضمن زدودن این
اندیشهها جایگزین مناسبی برای خود پیدا مینماید .در همین

راستا میتوان فهمید که اصالحطلبی در لغت به معنای مقابله با
افساد طلب ،پیرایش نفس و جامعه از صفات زشت و آلوده و نیز
ترمیم یک ساختمان از خرابیها است .این واژه در بین فقها و
نیز متکلمین از آیه  81سوره یونس گرفته شد که خدای متعال
الل َس ُیبطِ ـ ُل ُه ا َِّن ّ
میفرماید« :ا َِّن ّ
المفسِ دین»
الل الیُصل ُِح َع َم َل ُ
این واژه دقیقاً معنای کامل اصالح را در خود جایداده و اصالح را
به تغییر و بهبود عمل قرار داده است .لذا با توجه به تعریف باال و
بررسی کتاب خدا و روایت مطروحه در این باب میتوان فهمید:
الف) اصالحطلبی در برابر افســاد اســت و نقطه ضد هر یک
میباشــد که به تعبیر عالمه طباطبایی دو نقطة متقابل و ضد
یک دیگر است.
ب) اصالح در اسالم دارای شروطی همچون ایمان ،عمل صالح
و تقواست که در آیات مختلف و روایت متعدده همراه با اصالح و
عمل صالح آورده شده است.
ج) اصالح به دو صورت نفسانی و اجتماعی
است .و در اجتماع نیز اصالح
به روابط مــردم با یک دیگر،
اصالح خانواده ،اصالح گری
رهبران (همچون آیه شریفة
َ
هـــرون
وقال موسی الَِخی ِه
َ
اخ ُلفنــی فی َقومــی واَصل ِح
وال تَ َّتبِع َس َ
المفسِ دین)،
بیل ُ
اصــاح در امــور اقتصادی،
اصالح در طبیعت و ...اســت
کــه دارای نتایجی همچون
۲
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جلوگیری از نزول بال و عذاب و غیره میباشد.
حال با درک معنای اصالحات باید معنای گفتمان و اندیشه را
نیز فهمید و با تجمیع آن و بررسی افکار و اندیشه اصالحطلبی
مقایسهای فیمابین اصالحطلبی اسالمی و گفتمان دوم خرداد
نمود تا نقاط مشترک و نقاط افتراق آن مشخص شود که این دو
در یک راستا هستند یا بلعکس در دو نقطة متقابل به هم.
گفتمان کلمه ای اســت
که از از دوران
کهــن و قرون
وســطی در
ادبیات فلسفی
غرب
 اجتماعــیکاربرد داشــته
است .اما این کلمه
در قرون جدید بهویژه
پس از عصر رنســانس
تغییــرات متفاوتــی
نمــود و دارای معانــی
و گســتردگی خاص خود
شد .درمجموع این کلمه به
معنای «مجموعهای منسجم
از اندیشــههایی کــه ناظر بر
یک ایدئولوژی خاص اســت و
بر بنیانهای معرفت انســان،
جهتگیریها و راهبردیهای
عملی در عرصه سیاســت و
ادارة امور شامل میشود»،
اطــاق میگردیــد .بــر
همین اســاس گفتمان
اصالحات باید به معنای
مجموعه مســنجم از
اندیشههایی که ناظر
بر ایدئولوژی مقابله
با افساد طلبی و نیز
ارائه راهکارهای

۳

مناسب در زمینه بهبود عرصه سیاست و اداره کشور و پیرایش
آن از راه و روشهای فساد انگیز است ،باشد(فارغ از اینکه اکنون
این گفتمان چنین است یا خیر) .حال با شناخت این گفتمان
زمینه شــکلگیری این کلمات در دوم خرداد  1376را بیان
مینماییم.
نظام مقدس اسالمی بر اساس انگیزههای اصالحطلبانه قرآن
و سنت در برابر حکومت منحوس پهلوی قیام نمود
و با تمسک به آرای دینی خود حکومتی حقه را
فراهم کرد تا زمینه ساز اصالح جامعة بشری و
ظهور منجی عالم قرار گیرد .بر همین اساس
این انقالب با موضوعاتــی همچون دفاع از
مظلوم ،مقابله با ظلم و ظلم پذیر ،جهاد در
اقتصاد و فرهنگ برای بهبود اوضاع اجتماعی
و سعادت اخروی مردم جامعه ،صدور انقالب،
بیطرفی در بلوکهای شرقی و غربی سیاست
خارجه ،عدم وابستگی به اجانب و ..شکل گرفت .این
موضوعات هریک بهعنوان اندیشههای انقالب در سالهای
ابتدایی سبب گردید دفاع  8ســاله و مخلصانة ملت به
رهبری امام خمینی« ره» شکل بگیرد.
اما پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی
و درمقطع فیمابین 1368
تا  1376گفتارها ،کلمات
و رفتارهایی از سوی این
دولت در میان مسئولین
شکل گرفت که حتی با
هشــدارهای مقام معظم
رهبری از سوی مسئولین
بهصورت جدی تلقی نگردید.
امری که بعدها بهعنوان تهاجم
فرهنگی از آن یاد شد و رهبر معظم
انقالب در این زمینه فرمودند« ::ما چند
ســال قبل از این بحث تهاجــم فرهنگی را
مطرح کردیم؛ بعضیها اصل تهاجم را منکر شدند؛
گفتند چه تهاجمی؟ بعد یواشیواش دیدند که نه
[فقط] ما میگوییم ،خیلی از کشورهای غیر غربی
هم مسئله ی تهاجم فرهنگی را مطرح میکنند و
میگویند غربیها به ما تهاجم فرهنگی کردند؛ بعد
دیدند که خود اروپاییها هم میگویند آمریکا به
ما تهاجم فرهنگی کرده! البد دیدهاید ،خواندهاید
که [گفتنــد] فیلمهای آمریکایــی ،کتابهای
آمریکایی چه تهاجم فرهنگیای به ما کردهاند
و دارند فرهنگ مــا را تحت تأثیر قرار
میدهند .بعد باالخــره به برکت
قبول دیگــران ،این حرف ما هم
موردقبول خیلی از کســانی که
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قبول نمیکردند قــرار گرفت! تهاجم فرهنگــی یک واقعیتی
است».
این گفتار کام ً
ال و آشکارا مشخص میسازد که تهاجم فرهنگی
و موضوع فرهنــگ در دولتهای قبلی بهعنــوان یک مقولة
مهم جدی گرفته نشــد و با تبدیلشــدن آن به ناتوی
فرهنگی آســیبهای فراوانی به آرمانهای
انقالب اســامی وارد نمود .اما در دو
دولت ســازندگی ،مدیران ارشد
قوه مجریه بابیان شــعارهایی
همچون عملگرایی اقتصادی
بسترهایی همچون ناهمگونی
عدالــت اجتماعــی و رشــد
سرمایهداری ،یک سو نگری در
توسعه اقتصادی ،طرحهای آمرانه
توســعه از باال بــه پاییــن ،بیتوجهی
به مــردم ،تقلیــد از الگوهای غربــی و ایجاد
لیبرالیسم -ســرمایهداری جدید در کشور ،بیگانگی
توسعه اقتصادی بافرهنگ جامعه ،شتابزدگی بیشازحد
در برنامهریزی شود .بسترهایی که در آن با ابزار مخالفتهای
فراوان گفتمانــی بهعنوان دوم خرداد شــکل گرفت و بر خود
نام اصالحطلب را قراردادند .اما این گفتمــان هرگز در مقابل
مبارزه با بسترهای مذکور شکل نگرفت و برعکس در مسائل و
موضوعات مختلف هم گام با گفتمان سازندگی گامهای فراوانی
را برداشت .بهطوری که افزایش فاصلة طبقاتی ،اشراف گرایی،
تجمل طلبی مسئولین و به تبع مردم ،افزایش
فشــار طبقات فقیر و افزایش شکاف مابین
طبقات غنی و فقیر بخشــی از آن بود .در
این دوره ارزشهــای انقالبی همانند ایثار
و شهادت ،معنویت خواهی ،قناعت ،ساده
زیستی رفتهرفته کمرنگ شد
و در بازه زمانــی نقطة مقابل
آن از اردوگاه دوم خــرداد به
گوش میرسید .گفتارهایی
همچون زدودن اسالمیت
جمهوری ،نفــی احکام
اسالمی ،ترویج بی بند و باری
جنســی و همجنــس گرایــی ،مخالفت با
مشروعیت نظام از ســوی احکام دینی و ...بازخورد مفهوم دوم
خرداد گردید .اما نکته مهم و سؤالبرانگیز این گفتمان چگونگی
روی کار آمدن آن بود.
این گفتمان تابعی از متغیرهای عمدة اجتماعی و فرهنگی بود
که در آستانة دوم خرداد در وضعیت کشور شکلگرفته بود که
عبارتاند از:
 -1تغییر در ترکیب جمعیتی کشــور و افزایش بیسابقة نسل
جوان

 -2گسترش شهرنشینی و شــهر گرایی و در پی آن ،افزایش
توقعات رفاهطلبی
 -3گســترش و ارتقــای کمی و کیفــی دانشــگاهها و مراکز
دانشپذیری که هنــوز در آن الگوهای غیردینی و اســامی
بهعنوان الگوی علمی پذیرفته بود
 -4تحــوالت ســاختاری در نظام طبقاتی کشــور و
گسترش مصرف گرایی در دوره سازندگی
 -5بروز تحوالت گســترده تکنولوژیک و
عمیق فناوریهای نوین
* تئوری هایی برای استحاله اسالم
سیاسی و جدایی دین از سیاست
این متغیرها با باز شدن فضای سیاسی امنیتی
دوره ی سازندگی و رشــد کمی مطبوعات
جریانی را به وجود آورد که سرانجام توانست
در انتخابات ریاســت جمهــوری و مجلس
بیشترین آرای مأخوذه را از صندوق به دست
بیاورد و بــر اریکه ی قوه ی مجریــه و مقننه
تکیه بزند .اما این جریان به حدی پیش رفت
که  20ســال زحمات دولتمــردان انقالب را
مشروطیت خواند و دوم خرداد را
با تعاریفی همچون یو ماللهی
که روز اکمــال جمهوریت
بود ،یادکردنــد .بهطوری
که اندیشــمندان سکوالر،
اصال حطلبــی را در برابر
افساد طلبی تفسیر نموده
و تــاش نمودن با الگــو گیری از
تئور یهــای غربــی ،تئور یهای
جدیدی در نظام سیاسی کشور به
وجود بیاورند که دین از سیاســت
جدا باشد.
اما این گفتمان با گفتمان اولیة
امام راحــل و بینانگذار

انقــاب کامــ ً
ا
مخالفت داشــت بهطوری که همــگان فهمیدند
که اصالحطلبی به معنای دوم خــرداد در مقابل
اساس اســام قرار میگیرد و بر آن است تا اسالم
سیاسی را استحاله نماید که با واکنش رهبری در
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تیر  1379مواجه گردیدند و ایشــان
با واکاوی گفتمــان انقالب به موضوع
اصالحطلبی پرداختــه و آن را چنین
بررسی و ارزیابی مینماید و بخشی از
آن را اینچنین رد مینماید:
الف) برانگیختن اولویتهای نه چندان
ملی بهعنوان اولویتهای ملی:
رهبر معظم انقالب در بیان این مطلب
میفرمایند « :البته تالشهایی میشود
که مســائل غیر اصلی ،مسائل اصلی
وانمود شود؛ خواستههای غیرحقیقی
 یا حقیقی ،امــا درچند زمینه احمدنقیب زاده (اســتاد اصالحطلب علوم
سیاسی دانشگاه تهران) با انتقاد شدید
از برخی رفتارهای افراطی اصالحطلبان در هشت سال دولت
خاتمی میگوید" :آنجاهایی که اینها (اصالحطلبان) بعضی از
ارکان نظام را مورد هجمه خودشان قرار میدادند ،معنایش این
بود که قصد کودتا یا واژگونی دارند".
نقیبزاده همچنیــن میگوید :معتقدم باعثوبانی شکســت
اصالحطلبان تا حد زیادی خودشان و رفتارهای غیرمنطقیشان
بود .اقدام رهبری مبنی بر اجازه دادن به روی کار آمدن دولت
اصالحات نشاندهنده این است که در نظر رهبری آرای مردم
از چه جایگاهی برخوردار اســت .اما متأســفانه ما دیدیم که
اصالحطلبان و دوم خردادیها پاســخ اعتمــاد و حمایتهای
رهبری را چگونه دادند.
نقیبزاده همچنین رفتارهای اصالحطلبان را موجب تشدید
مطالبات "قومیتگرایی و قومیتی" میداند و میگوید :در این

میان نیروهای لیبرالی از ج ّوی که بهواسطه برخی اصالحطلبان
پدید میآمد خوشــحال میشــدند و زمانی که من نسبت به
وضعیتی که به وجــود آمده بــود و افراطگریهایی که انجام
میشد ،انتقاداتی را مطرح میکردم ،در پاسخ به من میگفتند:
"بگذارید افراط کنند؛ چراکه هرچه آنها بیشتر افراط کنند برای
ما راه بازتر میشود".
وی همچنین میگوید " :اصالحطلبان دوام حیات سیاسیشان
را مدیون رهبری هســتند که اجازه نداد این گــروه از عرصه
سیاسی کشور حذف شوند".
در حقیقت دوم خــرداد و گفتمان برخاســته از آن نه تنها در
گفتمان اصلی اصالحطلبی دینی جای ندارد بلکه در مکانی نقطة
متقابل آن است ،حضور عمدة بخشی از مسئولین اصالحطلب
در کشورهای غربی ،فرار کردن تئوریسینهای اصالحات دوم
خرداد به غرب همچون سروش ،بشــریه و ..میتواند آشکارا از
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برنامهریزی غرب به سرکردگی آمریکا در وقوع این جریان پرده
بردارد.
این جریان که دچار ســردرگمی در ایدئولوژی است ،سالها
با تمسک به نظریات فیلســوفان غربی و نظریهپردازانی چون
ســروش ســعی در باز کردن راهی جدید برای خود نمود ،اما
هیچکدام از تئوریهای غربی و شــرقی نتوانست این جریان
را به مســیری درست رهنمون شــود؛ تا آنجا که بارها
تئوریســینهای مطرح جریان اصالحــات اذعان به
بیبرنامگی این جریان داشته و آن را مرده ،نیازمند
اصالح و نیازمند نو شدن دانستهاند.
جریان اصالحــات در ایــران که اکنــون دچار
ســرخوردگی و فقدان بدنه اجتماعی است ،به
دلیل عدم خطمشی مشخص همواره خواسته
یا ناخواسته قدم درراه مخالفان و معاندان نظام
جمهوری اسالمی گذاشته است و برخالف
آنچه که برخی ادعا میکنند ،بهجای کمک
درراه پیشــرفت انقالب ،رویکردهایی را در
پیشگرفته است که توصیه مخالفان این نظام اسالمی
بوده و منجر به تضعیف یا براندازی جمهوری اسالمی میگردد؛
راهی که البته به حول و قــوه الهی و تدابیر حکیمانه رهبر
انقالب همیشه بیسرانجام مانده است.
اصلی ملی وانمود شــود؛ لیکن
بهعنوان گفتمــان
ِ
گفتمان اصلی این ملت اینها نیست؛ گفتمان
اصلی این ملت این است که همه ،راههایی را
برای تقویت نظام ،اصالح کارها و روشها،

گشــودن گرهها ،تبیین آرمانها و هدفها بــرای آحاد مردم،
اســتفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و
ایمان این مردم مؤمن و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام -
که همه را به سعادت خواهد رساند  -پیدا کنند ».این بیان کام ً
ال
آشکار مینماید که وظیفة دولتمردان و مسئولیت استفاده از
اولویتهایی است که به ســمت آرمانهای عالی نظام باشد نه
آنکه بابیان مطالبة مســائل فرعی ،هدف اصلی نظام را تغییر و

استحاله نمایند.
ب) اســاس هویت انقالبی نظام جمهوری
اســامی ایران اصالحات است و فریضه
بودن آن
رهبر معظم انقالب ،اصالحطلبی را پدیدهای برخاســته از
دوم خردا نمیداند بلکه ماهیت آن را با شکلگیری انقالب
دانسته و والد آن را انقالب اسالمی میداند در همین زمینه
ایشان میفرمایند:
«بنده معتقدم که اصالحات ،یک حقیقت ضروری و الزم است و
باید در کشور ما انجام گیرد .اصالحات در کشور ما از سر اضطرار
نیست که فالن حاکمی مجبور شــود مورد مطالبات
سخت قرار گیرد و گوشه و کناری را اصالح کند؛ نخیر،
اصالحات جزو ذات هویت انقالبی و دینی نظام ماست.
اگر اصالح بهصورت نو به نــو انجام نگیرد،
نظام فاســد خواهد شــد و به بیراهه خواهد رفت.
اصالحات یک فریضه است .میدانهای اصالحات
کجاست؟ آن بحث دیگری است .اصل اصالحات
یک کار الزم است و باید انجام گیرد».
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ج) اصالحطلبی جدید مطالبة آمریکا برای براندازی و
فروپاشی از درون نظام اسالمی ایران

۷

رهبری این نکته را در قالب یک سؤال مطرح مینمایند و دالیل
حمایت غربیها از اصالحات را این چنین بیان میکنند:
«یک طرح همهجانبه امریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری
طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد .این
اسالمی ّ
طرح ،طرح بازسازیشدهای است ازآنچه که در فروپاشی اتّحاد
جماهیر شــوروی اتفاق افتاد.
به نظر خودشــان میخواهند
همان طــرح را در ایــران اجرا
کنند .دشمن این را میخواهد.
من اگر بخواهم قرائن و شواهد
این معنا را بگویم ،اآلن در ذهنم
هســت؛ نه اینکه
بخواهــم دنبــال
نشانههایش بگردم؛
شواهد آشکاری در
اظهارات خودشان
وجود دارد .در طول
این چند ســال ،از
اظهارات مغرورانه و
قدرتمندانه و احیاناً
حساب نشده آنها

 که خودشــان هم میگویند فالن مصاحبهای که ما کردیم،عجوالنه بود  -صحت این ادعا کام ً
ال آشــکار میشود که آنها
به خیال خودشان طرح فروپاشی شــوروی سابق را منطبق با
شرایط ایران بازسازی کردند و میخواهند در ایران پیاده کنند.
البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند که این هم از الطاف
الهی است».
ایشان در ادامه همین سخترانی پنج دلیل مهم را بهعنوان دالیل
شکست اصالحطلبی آمریکایی در ایران بیان مینماید که:
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 -1خاتمی ،گورباچف نیست.
 -2اسالم ،کمونیسم نیست.
 -3نظــام مردمــی جمهوری
اســامی ،نظــام دیکتاتوری
پرولتاریا نیست.
 -4ایــران یکپارچه ،شــوروی
متشــکل از ســرزمین به هم
سنجاق شده نیست.
 -5نقــش رهبری بــی بدیل
رهبری دینی و معنوی در ایران
شوخی نیست.
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د) نداشتن تعریفی دقیق از اصالحات
درنهایت رهبری معظم نداشــتن تعریف دقیق از اصالحات را
نقطه ی ضعف عمده ی این جریان میداند و تأکید مینماید که
باید تعریف شود و دربیانی میفرماید:
«باید تعریف مشخصی از اصالحات به وجود بیاید تا ترسیم آن
چهره و وضعیتی که ما درنهایت جاده اصالحات میخواهیم به
آن برسیم ،برای همه  -هم مردم ،هم مسئوالن  -آسان شود و

غربیها در حقیقت راه و روشــی جز براندازی انقالب اسالمی
ندارد.
این رویکرد حتی مورداشــاره بســیاری از تئوریســینهای
اصالحطلب و فیلسوفان خارجی نیز قرارگرفته است .در شماره
های بعدی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

بدانند به کجا میخواهند برســند.
اشــکال کار آقای گورباچف این بود که
عیوب و اشــکاالت را میدانست؛ اما تصویر
روشنی ازآنچه که باید انجام گیرد،
نداشت؛ اگر هم داشت ،مردمش
آن تصویــر را نمیدانســتند.
بنابرایــن اگــر
تعر یــف
مشخصی
از اصالحات
نشــو د ،
الگوهای
تحمیلی
غلبــه خواهــد کــرد؛
همان اتفاقی که در شــوروی افتاد؛ چون نمیدانستند چهکار
میخواهند بکنند؛ لذا به سراغ تقلید ناشیانه اصالحات در الگوها
و مدلهای غربی رفتند و به آنها پناه بردند».
* تعریف مشخصی از اصالحات در ایران وجود ندارد /
معنای هجمه اصالح طلبان به ارکان نظام کودتا بود
اما همه بررسیها نشان از این دارد که جریان سیاسی نامگرفته
تحت عنوان «اصالحطلبی» در ایران نه تنها در ذیل اصالحطلبی
قرآنی قرار نمیگیرد ،بلکه در حقیقت مخالف آن است چراکه
قصدش تغییر مسیر انقالب اسالمی اســت که خود با رویکرد
اصالح امور مســلمین با رژیم ستمشــاهی مبارزه کرده است
و اساسش اسالم و اصالح امور مسلمین اســت و در این راستا
جریانی سیاسی که برای اصالح در رویکردها و اهداف انقالب
اسالمی تالش میکند ،آنهم تالشی با رویکرد ،الگو و حمایت
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