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اپوزیسیون مردمی و مسئله آلترنبتیو در ایران
اًمالة آصادیخْاُبًَ  7531دس ایشاى ثش سّی دّػ اکثشیت لبطغ هشدم اًجبم گشدیذ ،اهب اُذاف اصلی آى :آصادی،
دهکشاعی ،ػذالت اجتوبػی ّ اعتمالل ٌُْص دس جبهؼَ ثشلشاس ًؾذٍ ّ اهشّصٍُ ،وچٌبى دس هصذس ؽؼبسُبی اػتشاضی دس
هیبى جٌجؼ هشدم لشاس داسًذ .تذلیل اص ایٌکَ چَ ػْاهلی ثَ ؽکغت اًمالة هٌجش گشدیذ ،ثغیبس گغتشدٍ اعت ،اهب هی تْاى
دذالل ثَ یکی اص دالیل اصلی اؽبسٍ ًوْد .اپْصیغیْى ضذ علطٌت دس  ،7531ػوذتب ً یک ًیشّی عیبعی ثشای ًفی ًظبم ثْد
ّ هتبعفبًَ ثَ هثبثۀ یک ججِۀ هتذذ کَ داسای اعتشاتژی عبصًذٍ ثشای فشدای ثؼذ اص اًمالة ثبؽذ ،ػول ًکشدً .جْد یک
دشکت هؾتشک ّ عبصهبى یبفتَ دس هیبى جشیبًبت عکْالس ّ هتشلی (لیجشال ُب ،عْعیبلیغت ُب ،هلیْى ّ غیشٍ) دْل هذْس
یک ثشًبهۀ دذالل ثشای دّساى گزاس ّ اص جولَ ثشگضاسی اًتخبثبت دهکشاتیک ثشای تؾکیل هجلظ هؤعغبى جِت تؼییي
عبختبس عیبعی آیٌذٍ دس جبهؼَ ،ثَ هثبثۀ یک ػٌصش تؼییي کٌٌذٍ دس تذکین لذست ثَ دعت جشیبًبت استجبػی هزُجی ًمؼ
ثبصی کشد .اکثشیت جوؼیت ًَ تٌِب دس هْسد ًْع ًظبم عیبعی آیٌذٍ ًظش هؾخصی ًذاؽتٌذ ،ثلکَ هتبعفبًَ ،عبدٍ اًگبساًَ ثَ
فؼبلیي عیبعی دس هیبى سّدبًیت ّ اعالم گشایبى اػتوبد ًوْدٍ ،عشًْؽت اجتوبػی خْد سا دس دعت آًِب لشاس دادًذ .هغئلَ
ػوذٍ دس همبثل جٌجؼ دهکشاتیک دس ؽشایظ فؼلی ،ایي اعت کَ ثخؾِبی هتشلی اپْصیغیْى ٌُْص ُن ثَ ایجبد یک ججِۀ ّعیغ
هشدهی دْل هذْس دمْق پبیَ ای دهکشاتیک دعت ًیبفتَ ،سفغ ایي هؼضل تؼییي کٌٌذٍ ،اص ّظبیف ػوذٍ دس پیؼ سّی هب
اعـت.
اپْصیغیْى آصادیخْاٍ دس ایشاى ثب هغبئل صیبدی سّثشّ اعت ّ دس هیبى آًِب ًْع ًظبم عیبعی /اجتوبػی دس فشدای ثؼذ اص
اًمالة ،اص اُویت ّیژٍ ای ثشخْسداس اعت .چگًْگی ایجبد یک عبختبس عیبعی دهکشاتیک دس آیٌذٍ ،ثب هْضْع تؾکیل یک
اتذبد ّعیغ اصْلی دس اپْصیغیْى هشدهی ،ساثطۀ پْیب ّ اثجبتی داسد .دس ایي ًْؽتَ ًظش ثش ایي اعت کَ پذیذاس گؾتي یک
دشکت عبصهبى یبفتَ دهکشاتیک دْل هذْس اصْل جوِْسیت ،عکْالسیغن ّ سػبیت آصادی ُبی هذًی دس ساعتبی جزة
افشاد ّ جشیبًبت هتشلی جِت تؾکیل یک اپْصیغیْى هتذذ ّ گغتشدًٍ ،مؼ هؤثشی سا ثبصی هی کٌذ .دس ّالغ عئْال اصلی
ایي اعت کَ آیب چَ ًْع ًظبم عیبعی هی تْاًذ آصادتشیي ّ دهکشاتیک تشیي ؽشایظ هوکٌَ سا ثشای تْدٍ ُبی ّعیغ هشدم کَ
طجیؼتب ً دبهل ایذٍ ُب ّ ػمبیذ هتٌْع ثْدٍ ّ خْاُبى ؽشکت دس اهْس عیبعی /اجتوبػی ُغتٌذ ،فشاُن آّسد .ثشای هذافؼیي
آصادی ّ ػذالت ،تب ثَ دبل هی ثبیذ سّؽي ؽذٍ ثبؽذ کَ ُیچ کذام اص آییي ُبی ػمیذتی دیگش ًوی تْاًذ ثَ هثبثۀ تٌِب هٌجغ
هؼتجش تئْسیک ّ ساُگؾبی پشاکتیک ثشای دل هؼضالت اجتوبػی ،هْسد لجْل اکثشیت هشدم دس یک جبهؼَ لشاس گیشد .دس
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ػیي دبل تجشثیبت دبکی اص ًظبم ُبی دکْهتی دس چٌذ لشى گزؽتَ ًؾبى هی دٌُذ کَ دعت یبفتي ثَ هٌبعجتشیي ؽیٍْ ثشای
هذیشیت عیبعی دس جبهؼَ ثَ ّجْد تشکیت پْیبیی اص اًذیؾَ ُبی هتشلی ّ هْاصیي دهکشاتیک ّ آصهبیؼ ؽذٍ دس طْل تبسیخ
جْاهغ ثؾشی ًیبصهٌذ اعت .ثب تْجَ ثَ ؽشایظ عیبعی دس ایشاى ّ جِبى هْضْع ثغیبس هِن دیگش دس همبثل اپْصیغیْى
آصادیخْاٍ ایي اعت کَ آیب طشح چَ ًْع ؽؼبسُب ،هطبلجبت ّ ساُکبسُبی عیبعی /اجتوبػی ثَ پیشّصی اًمالة دهکشاتیک ّ
ایجبد صهیٌَ ُبی هٌبعت رٌُی ّ ػیٌی ثشای پیؾشفت دس جِت ایجبد هٌبعجبت آصادتش ّ ػبدالًَ تش هذد هی سعبًذ .ثشای
جٌجؼ دهکشاتیک ایشاى ّ اص جولَ ثخؼ عْعیبلیغت آى ،اتخبر اعتشاتژی ّ تبکتیک ُبی هٌبعت کَ ثش هجٌبی ّالؼیت ُبی
جبهؼَ ایشاى ّ جِبى اعتْاس ثبؽذ ،هی تْاًذ ثشای پیشّصی اًمالة ّ اعتمشاس آصادی ،دهکشاعی ّ ػذالت التصبدی ًمؼ
کلیذی ثبصی کٌذ.
ُن اکٌْى دس اغلت جْاهغ دًیب ،ثذشاى التصبدی اکثشیت تْدٍ ُبی هشدم سا دس ّضؼیت ثغیبس ّخیوی لشاس دادٍ ّ دس ایي
استجبط جٌجؼ اؽغبل ّال اعتشیت ،ثَ ّیژٍ دس آهشیکب ّ ثشخی اص کؾْسُبی پیؾشفتَ صٌؼتی ثَ سًّذ طشح هطبلجبت
ػذالتجْیبًَ التصبدی دشکت جذی دادٍ اعت .فؼبلیي چپ آهشیکبیی ًیض ػلیشغن اًذک ثْدى آًِب دس جٌجؼ اؽغبل ّال اعتشیت
ؽشکت ًوْدٍ ثب اعتفبدٍ اص ّجْد عطذی اص آصادیِبی دهکشاتیک ،هطبلجبت سادیکبل تشی هثل ضشّست عشهبیَ گزاسی اص
طشف دّلت دس دیطَ ُبی آهْصػ ،دسهبى ّ صٌبیغ اؽتغبل آّس سا داهي هی صًٌذ .ؽؼبسُبیی هبًٌذ «هبلیبت ثش ثشّتوٌذاى»،
«خذهبت اجتوبػی ثشای هذشّهبى»« ،ثَ ثبًک ُب کوک ؽذٍ اهب ثَ هشدم خیبًت ؽذٍ» دس هیبى تظبُشکٌٌذگبى هؼوْل هی
ثبؽٌذ.
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اػتشاضبت ّ تظبُشات ّعیغ دس همبثل هشاکض هِن هبلی ّ ثبًکِبًْ ،ع جذیذی اص جٌجؾِبی اجتوبػی اعت کَ ثَ

ًْؽتَ ی ّیلیبم گشیذس « ػلیَ ًظبم عیبعی دبکن ّ دس اػتشاض ثَ هذشّهیت ؽِشًّذاى اص دك تصوین گیشی ثشای هذیشیت
دس صًذگی خْد» ثَ دشکت دسآهذٍ ّ هبًٌذ دیگش جٌجؾِبی هشدهی دس طْل تبسیخ آهشیکب ،هثل جٌجؼ تْدٍ ای کبسگشاى ثذّى
صهیي دس اّاخش لشى  ،71جٌجؼ هخبلفت ثب ًژادپشعتی ،جٌجؼ ثشای دمْق ثشاثش ّ دهکشاتیک ،جٌجؼ صًبى ثشای ثشاثشی ّ
دك سأی ّ جٌجؼ کبسگشی جِت تؾکیل اتذبدیَ ُب ّ عبصهبًِبی هغتمل خْد ،ثَ ُش دبل ثَ عطذی اص هطبلجبت دك طلجبًَ
ّ ثَ ّیژٍ خْاعتَ ُبی ثشاثشی طلت التصبدی دعت خْاُذ یبفت .ثشای هثبل دس ّاؽٌگتي دی عی ،دس هیبى هطبلجبت جٌجؼ
هی تْاى ثَ خْاعت افضایؼ یک هتون ثَ لبًْى اعبعی ثبثت جلْگیشی اص ًفْر لذست ُبی التصبدی دس عیبعت ُبی
دکْهتی ،اؽبسٍ ًوْد ( .)2دس ّالغ ػوذۀ فؼبلیي دس جٌجؼ اؽغبل ّال اعتشیت خْاُبى هٌبعجبت التصبدی ػبدالًَ ّ سّاثظ
عیبعی دهکشاتیک تش ثْدٍ ،ثب اعتفبدٍ اص ًِبدُب ّ هْاسیي لیجشالی هْجْد دسصذد ًیل ثَ ثخؼ ثیؾتشی اص هطبلجبت دك
طلجبًَ هشدم ثشای  11دسصذ اص جوؼیت ُغتٌذ .ثَ گفتَ ًْام چبهغکی :هْاصیي عیبعی /اجتوبػی هْجْد دس ًظبم جوِْسی
ّ اصْل هٌذسج دس لبًْى اعبعی آهشیکب ،لبثلیت صیبدی ثشای تغییش ّ تکبهل دس جِت ایجبد جبهؼَ ای آصاد ّ ّالؼبً
دهکشاتیک ّ ػبدالًَ دس ثش داسًـذ.
اهب ّالؼیبت عیبعی /اجتوبػی دس ایشاى چیغت؟ دس جبهؼَ ای کَ ًَ تٌِب آصادی ُبی عیبعی ّ دمْق هذًی دکوفشهب
ًیغتٌذ ،ثلکَ اکثشیت هطلك هشدمً ،یض ،دتی پظ اص  53عبل تجشثَ اص سژین هغتجذ هزُجیٌُْ ،ص ثَ ؽٌبخت الصم جِت ثَ
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اًجبم س عبًذى اًمالة ّ اعتمشاس هٌبعجتشیي ًظبم عیبعی دهکشاتیک هوکيً ،شعیذٍ اًذ .ثب تْجَ ثَ ایي ّالؼیت ،آیب ثشای
جٌجؼ آصادیخْاٍ هشدم ایشاى کَ خْد ًیض طجیؼتب ً اص لذبظ فلغفَ اجتوبػی ّ توبهیت اُذاف عیبعی یک پبسچَ ًیغت ،چَ
گضیٌَ ُبی اعتشاتژیک هی تْاًٌذ هؤثشتشیي کبسکشد هجبسصاتی داؽتَ ثبؽٌذ .دس ایي استجبط دذالل دّ هْضْع:
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چگًْگی دعتشعی ثَ اتذبد دس اپْصیغیْى هغتمل ّ هتشلی ّ
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ایجبد هْافمت دس هْسد دذالل ُبی هْسد لجْل

ثشای عبختبس عیبعی هبثؼذ جوِْسی اعالهی ،ثشجغتَ هی گشدد .آًچَ کَ تب ثَ دبل دس عطخ جِبى آؽکبس گشدیذٍ ،ایي اعت
کَ ًوی تْاى تٌِب ثَ هکبتت ایذئْلْژیک (هزُجی ّ یب عکْالس) ثشای پیذایؼ ساُکشدُبی عیبعی /اجتوبػی ،جِت ًیل ثَ
هٌبعجبت اًغبًی تش پبیجٌذ ثْد .الجتَ ثشخی اص عیغتن ُبی ًظشی هبًٌذ لیجشالیغن ،پشاگوبتیغن ،آًبسؽیغن ّ عْعیبلیغن ٌُْص اص
ظشفیت ُبی عبصًذٍ ّ پیؾشًّذٍ ثشخْسداس ُغتٌذ ،اهب دس ػصش دبضش ،ثب تْجَ ثَ تجشثیبت گزؽتَ اص ًمؼ ایذئْلْژی،
ثؾشیت دیگش لبدس ًیغت کَ آًِب سا ُوچْى هؼیبسُبی تکبهل یبفتۀ ػمیذتی ثَ هثبثۀ سٌُوْدُبی توبم ػیبس ثشای عبصهبًذُی
جبهؼَ دس ًظش گیشد .تبسیخ جْاهغ ًؾبى دادٍ اًذ کَ فشایٌذُبی صًذگی اًغبًی عیبل تش اص آى ُغتٌذ کَ عیغتن ُبی فکشی
هْجْد ثتْاًٌذ ُوْاسٍ ثَ هثبثۀ تغزیَ کٌٌذگبى تئْسیک ثشای پیؾشفت اجتوبػی ًمؼ ثبصی کٌٌذ .ثذیي هؼٌی کَ هثالً دس هیبى
جٌجؼ عْعیبلیغتیً ،یضُ ،وچْى جٌجؼ ُبی دیگش اجتوبػی ،همْالت اجتوبػی هی ثبیذ دائوب ً هْسد تجذیذ ًظش ّ تکبهل لشاس
گیشًذ .عْژٍ ُبی اجتوبػی خصلت تبسیخی داؽتَ ّ ثبصثیٌی ُبی فکشی ُوْاسٍ ضشّسی هی ثبؽٌذ.
دس ػیي دبل ،جْاهغ اًغبًی ثب ثشخی هؼضالت هؾتشک سّثشّ ُغتٌذ ّ ثشای پیؾشفت ،ثَ عطذی اص پشًغیت ُبی
جِبًؾوْل ًیبصهٌذ ُغتٌذ .دس ّالغ ثب سجْع ثَ اسصػ ُبی آصادیخْاُبًَ ّ ػذالتجْیبًۀ تجشثَ گؾتَ دس طْل تبسیخ ثؾشی ّ
دس ػیي دبل دفع اػتمبد کلی ثَ آسهبى ُبی غبئی اًغبًی اعت کَ دس صْست ّجْد ًِبدُبی دهکشاتیک ،تْدٍ ُبی هشدم ثش
هجٌبی آگبُی ،ؽٌبخت ّ پزیشػ هٌبعجتشیي ثشًبهَ ُبی اجتوبػی ػشضَ ؽذٍ ،ثَ طْس جوؼی دس جِت پیؾشفت اًغبًی لذم
ثشهی داسًذ .ثشای هثبل ،اگش عْعیبلیغت ُب ثش آى ُغتٌذ کَ تٌِب پظ اص هذْ سّاثظ عشهبیَ داسی (هبلکیت ّ کٌتشل
خصْصی ثش اثضاس ّ فؼبلیت ُبی ػوذۀ التصبدی دس پشتْی سّاثظ کبسهضدی) ّ اعتمشاس عْعیبلیغن (هبلکیت ّ کٌتشل ثش
فؼبلیت ُبی اصلی التصبدی ّ تْصیغ ثشّت ثش اعبط ًیبصُبی اًغبًی) اعت کَ ًِبیتب ً یک جبهؼۀ آصاد ّ ػبدالًَ ثشلشاس هی
گشددّ .ظیفَ داسًذ کَ دس صًذگی فشدی ّ دس دیطَ سّاثظ التصبدی /اجتوبػی اؽبػَ دٌُذۀ آى ثبؽٌذ .دس پشّعۀ هجبسصٍ
ثشای ادمبق هطبلجبت ػذالتجْیبًَ ثشای تْدٍ ُبی صدوتکؼ ّ هذشّم ّ ایجبد ًوًَْ ُبیی اص ّادذُبی التصبدی /اجتوبػی
ثش اعبط سّاثظ غیشاعتثوبسی ّ غیشعتوگشاًَ اعت کَ ثخؼ ُبی ػظین تشی اص هشدم دس صذد پزیشػ هٌبعجبت اًغبًی تش
ثشآهذٍ ّ دس عطخ تْاى ،تذسیجبً ،ثَ دشکت تْدٍ ای دس جِت ایجبد عْعیبلیغن هی پیًْذًذ .دس ّالغ ،دسصْست ّجْد سّاثظ
عیبعی /اجتوبػی دهکشاتیک ّ دضْس جٌجؼ فشاگیش عْعیبلیغتی ،دس کٌبس عبیش جشیبًبت آصادیخْاٍ اعت کَ جوؼیت
ثیؾتشی اص تْدٍ ُبی هشدم ثب تلفیك ثٌیبدُبی ػذالتجْیبًۀ عْعیبلیغتی ّ یب اسصػ ُبی ًِفتَ دس دیگش جِبى ثیٌی ُبی
اجتوبػی ثب هْاصیي هْجْد اًغبًی ،ثَ عبصهبًذُی جبهؼَ هْسد ًظش هی پشداصًذ.
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ایٌکَ دس ؽشایظ کًٌْی دس صیش یْؽ یک سژین عتوگش هزُجی کَ دس ػیي دبل ؽذیذتشیي ًْع اص اعتثوبس عشهبیَ داسی دس
جبهؼَ دکوفشهب اعت ،چَ ثبیذ کشد ،عئْال اعبعی دس همبثل اپْصیغیْى هتشلی ّ ثَ ّیژٍ ثخؼ چپ آى اعت .دس هیبى جٌجؼ
دهکشاتیک ایشاى ،اگش یک اپْصیغیْى ،هغتمل اص لذست ُبی خبسجی ّ ثش اعبط گغتشٍ ای اص ّعیغ تشیي هطبلجبت دك
طلجبًَ اص طشف ثخؼ ُبی هتٌْع جٌجؼ هشدم عبصهبى یبثذ ،هی تْاًذ ثَ هثبثۀ هؤثشتشیي ػبهل دس جِت ػجْس اص جوِْسی
اعالهی ّ ایجبد عبختبسُب ّ ًِبدُبی دهکشاتیک دس فشدای اًمالة (هؾخصب ً جوِْسی عکْالس هجتٌی ثش اسصػ ُبی جِبًی
دمْق ثؾش) ًمؼ ثبصی کٌذ .اکثشیت هطلك هشدم ،یؼٌی کبسگشاى ،صدوتکؾبى ،هذشّهبى ّ ثَ ّیژٍ صًبى دس صْست ّجْد
فضبی آصاد عیبعی لبدس خْاٌُذ ثْد کَ ثب هؾبسکت هغتمین ّ غیشهغتمین دس اهْس اجتوبػی ،ثشهجٌبی ؽٌبخت ُب ّ آگبُی
ُبی تجشثَ ؽذٍ ،هطبلجبت دك طلجبًۀ خْد سا پی گیشی ًوْدٍ ثشای ادمبق آًِب دس توبهی ػشصَ ُبی عیبعی /اجتوبػی،
هتؾکل تش هجبسصٍ ًوبیٌذ.
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