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 مقدمه
هم حاصل غیرسیاسی شدِن فضای کشور بود و هم خود  ۹۲روی کار آمدن دولت روحانی در سال 

به آن دامن زد. به عواملی که باعث پیشامد چنین وضعیتی شدند در خطوط بعد اشاره خواهم کرد. 
جای تعجب نبود اگر جای خالی سیاست را مفاهیم و مقوالتی ُپر کنند که ذاتًا با در چنین شرایطی 

شان نادیده گرفته سیاسی ه  گیرند که سویه قرار مینحوی مورد توج  اند اما بهیاست گره خوردهس
سازی توانمندلزوم »و « ناکارآمدی دولت»، «هاابرچالش»شود. از این دست بودند مقوالتی به نام می

مقوالِت کاماًل های غیرسیاسی از مفاهیم و البته این اولین باری نبود که برداشت«. جامعه و حکومت
 غالبشدند. در فضایی که مستقیمًا پس از پایان جنگ بر کشور سیاسی بر فضای کشور حاکم می

در این « سازیخصوصی» ه  چنین نقشی را ایفا کرد و پس از آن نیز مقول« سازندگی»گشت، مفهوم 
تعدیل »و « سازی دولتچابک»، «سازی دولتکوچک»هایش، یعنی مقام قرار گرفت و شاخ و برگ

نظر  حفضای مباحث نظری را در کشور اشغال کردند بدون آنکه وجوه سیاسِی آنها مطم« اقتصادی
 ماجرا یعنی تغییراتی که در توزیع قدرت ه  سیاسِی قرار گیرند. مباحثی که دقیقأ به دلیل فراموشی سوی

و نه فقط به حراج  1ندکردند، به نابرابری بیشتر در این زمینه دامن زدسیاسی در جامعه ایجاد می
، گشتندانواع و اقسام فساد در کشور  منشأو منتهی شدند سازی خدمات های دولتی، خصوصیبنگاه

سپس نوبت به مفهوم  2.ندهای عمومی در کشور نیز دامن زدسازی داراییبلکه به خصوصی
د خاتمی رسید و هر های سید محم  در دولتت عنوان ترجمان عملِی اصالحابه« حکمرانِی خوب»



ی هایی نائل شد و انضباط مالی دولت به موفقیت ه  چند در زمین  ه  ال شدِن جامعساز فع  زمینهتا حد 
دانیم مدنی گشت اما در مجموع جز شکست در تغییراِت سیاسی حاصلی نداشت. شکستی که می

ن رویه ادامه یافت و در دولت روحانی ای 3.بودنژاد اصلِی روی کار آمدِن محمود احمدی ه  زمین
طلبان از منش و بینش غیرسیاسی شدِن فضا که گفتیم خود حاصل غیرسیاسی شدِن درِک اصالح

این گفتمان مؤثر واقع گشت. اکنون چند سالی است که به  ه  شان بود به نحو اکید در غلباصالحی
پروری در میشود که معضالت مهمی همچون گسترش فقر و فساد، حاجامعه این امید داده می

ی و توانند بهزیستی و غیره و غیره میهای محیطتمامی سطوح، ناکارآمدی دولت و بحران صورتی فن 
 بدون اتکا به مشارکت مردمی یعنی بدون نیاز به بسیِج پشتیبانی سیاسی، مهندسی و اصالح شوند. 

جامید خواهم پرداخت در این مقاله اوالً به عواملی که به غیرسیاسی شدِن گفتمان اصالحات ان
طلبان و نشان خواهم داد که این غیرسیاسی شدن نه امری الجرم که حاصل تصمیمات اشتباه اصالح

و انتخابات مجلس در  ۱۳۹۲های های مهمی همچون دو انتخابات ریاست جمهوری سالدر برهه
و زمین را برای  طلبان را بسیار تنگ کردبود. اشتباهاتی که فضای تحرک سیاسی اصالح ۱۳۹۴سال 

مهندسِی اصالحات بر گفتمان سیاسِی آنها مهیا نمود. سپس نشان خواهم -تفوِق کامل گفتمان فنی  
ی شکل گرفته به « نساالری دولتاکارآمدسازی دیو»مهندسی که حول -داد که چرا این گفتماِن فن 

دی متغیر  ساختار بنعلت غیرسیاسی دیدِن این معضل و عدم توجه به عوامل مختلفی که به صورت
سیاسی ادغام  ه  اند، در این هدف ناموفق مانده و چنانچه در یک برنامکلی دولت در کشور منجر شده

تر گفتمان ه، حاصل کار فقط ترویج هر چه گستردهدر نتیجنشود همچنان ناموفق خواهد ماند. 
گفتار اقتدارگراترین نیروهای غیرسیاسِی ناظر بر اصالحات خواهد بود. گفتمانی که از قضا همراستا با 

 ه  سیاسی کشور است. نیروهایی که نه فقط مشروط کردِن قدرت سیاسی را در زمر ه  حاضر در صحن
شمارند، که بر هر چه محدود شدِن فضای کشور نمی ه  عوامل مهم برای حل  و فصل مشکالت عدید

 ارند. شرِط مناسب برای رفع و دفع این مشکالت اصرار دسیاسی همچون پیش
 

 ۹۲طلبان و انتخابات اصالح
های مختلف ای بود میان جناححاصل ائتالِف گسترده ۱۹۹۲روی کار آمدن دولت روحانی در سال 

تر از سابق شده بودند و هم محروم از نژاد هم پراکندهساِل دولت احمدی ۸طلب که طی اصالح
طلب کرد. مطبوعات اصالحجامعه تضمین میای که پیوند آنها را با اکثر ابزارهای سیاسی و اجتماعی

ای از افراد مالحظهرسیدند و ممنوعیت فعالیِت سیاسِی تعداد قابلتر از همیشه به نظر میبنیهکم
افزود. خود بر این ضعف و پراکندگی می ترین تشکالِت این جریان،شده و تعدادی از مهمشناخته

شدن نرای نگهبان، هم تصمیم خاتمی را برای نامزد عدم تأیید نامزدی هاشمی رفسنجانی توسط شو
 ه  رو مجموع در این انتخابات توجیه کرد و هم نشان از حد و حدودی داشت که در دوراِن پیِش 



ها حکایت از آن داشتند که اعتبار طلبان مجاز به فعالیت در آن بودند. در واقع، بسیاری نشانهاصالح
نژاد، لزومًا مجوزی برای پذیرش حضور جدی ی از محمود احمدیگرایان در پیرواصول ه  از کف رفت

طلبان در فضای سیاسی نخواهد بود. به احتمال قوی، همین ارزیابی بود که با اصرار سید اصالح
این انتخابات انصراف داد و هاشمی  اش درمحمد خاتمی، باالخره محمدرضا عارف از نامزدی

های خود ها و تفاوتخویش را فراخواندند تا بر تمامی انشقاقرفسنجانی و سید محمد خاتمی پیروان 
چشم بپوشند و به کارزار انتخاباتی حسن روحانی خدمت کنند. اصول گرایان اما راه دیگری را برای 

نژاد به آنها وارد کرده بود برگزیدند. هر یک از سال سرکردگی احمدی ۸هایی که التیام زخم
تالش کرد که سرکردگی آن را به عهده بگیرند و زمانی که آشکار شد  های این جمع نامتجانسشاخه

تر از آن بوده که بتوان فقط با جایگزین کردن یک سرکرده به جای دیگری بر آن که آن زخم عمیق
محمدباقر قالیباف، -مرهم گذاشت، هر یک به راه خویش رفته و در صفوف پراکنده با چهار کاندیدا 

وارد این کارزار شدند و در همان دور اول بازنده از  -ر والیتی و محسن رضاییاکبسعید جلیلی، علی
 آن خارج شدند. 

ترین معضل با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای رسیدگی به مهم
ی اهسته ه  جهانی علیه ایران به دلیل اختالفات بر سر برنام ه  های هر روز فزایندکشور، یعنی تحریم

آن معضل  ه  یک از طرفین این مناقشه مایل نبودند گررسد که هیچکشور فراهم شد. به نظر می
های نهم و دهم باز شود و اکنون با روی کار آمدِن حسن روحانی یکی از دست رئیس دولتبه

مقام بار دیگر در ترین موانع از سر راه این توافق برداشته شده بود. هر چه بود حسن روحانی یکمهم
دار بود که به ای را عهدهدبیر شورای امنیت ملی در دولت دوم خاتمی سرپرستی تیم مذاکره کننده

در  4های آمریکا ناکام ماند.ای کشور انجامید اما با کارشکنیتوافق با اروپاییان بر سر مسائل هسته
المللی همین بس بینهای ارتباِط میان انتخاب حسن روحانی و الزام حل  مشکالت حاصل از تحریم

که یادآور شویم که تنها چهار ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت با پذیرش توافق 
نحو فرسایشی ادامه داشت به ۱۳۸۵ای ایران را که از سال موقتی در ژنو، گره کوِر مذاکرات هسته

به امضای  ۱۳۹۴تیرماه  ۲۳در  ای آغاز گشت که نهایتاً ماهه گشود. از این تاریخ، ماراتن بیست
المللی رسید که فصل جدیدی از روابط بینجامع اقدام مشترک )برجام( انجامید و به نظر می ه  برنام

 .استبرای ایران آغاز شده
 

 انتخابات مجلس دهم: تالش برای احیای سیاست انتخاباتی
طلبان تقریبًا هیچ ای بود، اصالحدر تمام مدتی که دولت روحانی درگیِر حل  و فصل مسائل هسته

سیاست دیگری را جز پشتیبانی از دولت انجام ندادند. گویی تصور این جمع آن بود که وجه غالب 
دولت به ای از هر سیاستی که پیش بگیرند با طرح مطالباتی از دولت همراه خواهد بود و هر مطالبه



اش منجر خواهد شد. از این رو انتظار المللیتضعیِف وی در به سرانجام رساندِن مأموریت بین
طلبان و دولت باالخره توجه خود را به داخل کشور برجام، اصالح ه  رفت که با امضای معاهدمی

اینهمه، نه دولت رفتند. با ویژه آنکه باید به مصاِف دهمین انتخابات مجلس نیز میمعطوف کنند؛ به
طلبان کمترین کوششی در این زمینه انجام ندادند. دولت اواًل مشغول پذیرایی از و نه اصالح

 ه  گذاران بالقوالمللی لغو شده بود سرمایههای بینای بود که اکنون که تحریمهای خارجیشرکت
دوات صنعتی که چون نقدتر آمدند و  دوم خریِد تجهیزاتی مانند هواپیما و دیگر اکشور به حساب می

توانست برای دولت و حزب اعتدال و توسعه در جاِی ها میتر نتیجه داد. البته همینهم بود سریع
طلبان متفاوت بود. آنها اکنون بیش از هر زمان شمار بیاید، اما وضع برای اصالحسیاسی به ه  برنام

شان را بار جام ببخشد و هم پایگاه اجتماعیشان انسای نیاز داشتند که هم به جمعدیگری به برنامه
 دیگر بسیج کند. 

طلبان در این مقطع، چندان برقراری پیوند مجدد با پایگاه رسد که نگرانی اصالحاما به نظر می
این جمع بود توسط شورای  ه  شان نبود. نگرانِی عمده، احتمال رد  صالحیت افراد شناخته شداجتماعی

این  ه  شدهای شناختهطلبان آن بود که در صورت حضور چهرهاصالح  صورنگهبان. به احتمالی ت
د خاتمی و هاشمی های سرشناسی همچون محم  های انتخاباتی و پشتیبانی چهرهجمع در فهرست

صورت خودکار بازسازی خواهد شد و آنها همانطور که در انتخابات شورای رفسنجانی این پیوند به
گرایان شده بودند، در این انتخابات نیز گوی سبقت را از رقیب اصولشهر تهران موفق به شکست 
توان مطرح کرد. از جمله آنکه های دیگری را نیز میها و گمانخواهند ربود. البته حدس

 ه  ای که پیش بکشند ممکن است بیشتر به تفرقسیاسی ه  طلبان نگران بودند که هر برناماصالح
شان همش و عالوه بر این، مستمسک بیشتری به مخالفاِن قسم خوردشان بینجامد تا به انسجاجمع

طلبان در سیاسی. اگر نیک بنگریم، عماًل تنها هدِف تالش اصالح ه  بدهد برای حذف آنها از صحن
این دوران، بازگرداندِن سیاست انتخاباتی به مرکز ثقل طیف خودشان بود. طیفی که بخشی از آنها 

گر این سیاست را از انبان کنشگرِی خود خارج کرده بودند و بخشی دیگر دی ۸۸پس از وقایع سال 
در مورد موفقیت آن تردید جدی داشتند. به این معنا، شاید بتوان گفت که فقط تالش برای 

هم به نهادهای –سیاسی کشور  ه  داور نهایِی تقسیم قدرت در صحنعنوان بهپذیراندِن خوِد انتخابات 
طلبان در این دوره بود. سیاسی اصالح ه  ، یگانه برنام-طلبفعاالِن اصالح نظارتی و هم به خوِد 

طلبان رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح استی که شاید جمالت محمدرضا عارف،سی
 نکهیبر ا دیبا تاک»های آن بود زمانی که دو هفته پیش از انتخابات مجلس یکی از آشکارترین نمونه

تمام تالش » که  خاطر نشان کرد« اندرا به نظام اثبات کرده شانیهمواره اعتقاد عمل طلباناصالح
رسد که آنچه به نظر می 5«.س امور باشد را احیاء کنندأطلبان این است که مجلسی که در راصالح

کرد، یک چیز بیشتر نبود: ائتالف. ائتالفی چندان عارف را در رسیدن به این هدف امیدوار می



نامتجانس که خوِد او برای اثباتش یکبار دست به دامان منافع ملی شد و گفت جریان اصالحات هر 
هویت »؛ و بار دیگر به آنچه او 6دهدکجا که "الزم باشد منافع ملی را بر ]منافع[ جناحی ترجیح" می

ن کاظم پاسخ به این سؤال که "آیا با حضور افرادی چودر دانست متوسل گشت: می« طلبیاصالح
اید"، عارف یادآور شد که "ما هویت طلبی خود گذشتهجاللی، مطهری و نعمتی از هویت اصالح

ایم. بلکه معتقد هستیم که اتفاقًا این ائتالف  و ائتالف با حامیان خود را کنار نگذاشته ه  طلباناصالح
 .  7ماست" ه  طلباندولت عین هویت اصالح

بحثش را کردم، از همان آغاز کار، ناکامی این سیاست آشکار دیگری  ه  گونه که در مقالهمان
شان برای انتخابات مجلس دهم تأیید شده بود، با انتشار اولین فهرست کسانی که صالحیت 8 شد.

طلب و منتقد در این باره که انتخابات در کشور هم روشن شد که دغدغه و نگرانی نیروهای اصالح
جا بود و هم امیدشان به آنکه بتوان بر سیاست انتخاباتی رگزار شود بهنتواند به سبک و سیاق معمول ب

های طلبانه اتکا کرد: عدم احراز صالحیِت بسیاری از چهرهورزی اصالحعنوان محور سیاستبه
این جمع  ه  شناخته شده جای خود، چوِب عدم احراز صالحیت حتی بر سر افراد کمتر شناخته شد

ز صالحیت سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان آب پاکی را بر امیدوارِی نیز فرود آمد. عدم احرا
طلبان ریخت و نشان داد که هم آن نگرانی و دغدغه جدی بود و هم امیدواری به آنکه بتوان اصالح



پایه و برای پیشبرد اصالحات در کشور اتکاء کرد بی عنوان یگانه سیاستبر سیاسِت انتخاباتی به
ها نوشتند و از «شوک رد  صالحیت»طلب از های نزدیک به دولت و جریان اصالحاساس. روزنامه

طلبان حتی های انتخابیه، اصالحها در بسیاری از حوزهجمله گفتند که با این میزان از رد  صالحیت
. آخرین امید در این زمینه آن بود که دولت پا پیش بگذارد و به 9یک کاندیدا هم نخواهند داشت

 ه  ای که به گفتاش در دفاع از حقوق شهروندِی مندرج در قانون اساسی عمل کند. وظیفهوظیفه
رئیس جمهور در حراست از قانون اساسی و نقش  ه  حقوقدانان کار آسانی نبود، زیرا با توجه به وظیف

های دولت مستلزم آن بود که پرونده ه  شورای نگهبان در ایفای نقشی مشابه، مداخل
صالحیت گان مطالعه شود تا روشن گردد که آری یا نه دالیل رد  صالحیت نافِی حقوق شدرد 

اند هست یا نیست، و فقط در شهروندی بدان صورت که در قانون اساسی تعریف و تصریح شده
توانست جمهور میشد دالیل رد  صالحیت نافی حقوق شهروندی هستند، رئیسصورتی که روشن می

نگهبان بخواهد از تصمیم خود  انون اساسی دارد وارد کار شده و از شورایبا توجه به مقامی که در ق
شد حدس زد که دولت یازدهم ها انجام ندادند و میوقت هیچ یک از دولت. کاری که هیچ10گرددباز

المللی و خرید و فروش بود کمتر از بقیه به این کار عالقمند نیز که اکنون سرگرم عقد قراردادهای بین
اش را هایش ابراز کند و ناراحتیسن روحانی ترجیح داد اعتراض شفاهی خود را در سخنرانیباشد. ح

کنند از داشتِن نماینده میلیون نفر را در جامعه نمایندگی می ۱0تا  7هایی را که توان گروهاز آنکه نمی
ئیس جمهور استفاده عنوان راختیاراتش به ه  هم به سمع رسانید و نهایتًا وعده داد که از 11محروم کرد

. کاری که البته نکرد و فقط برخی 12انتخابات بازگرداند ه  شدگان را به صحنخواهدکرد تا رد  صالحیت
رؤسای قوای مجریه و مقننه با شورای نگهبان به منظور کاهش تعداد رد  صالحیت  ه  ها از مذاکررسانه
ها در همین سخنرانی 14 نمادین داشت. رسد تأثیری جزیی و؛ امری که به نظر می13ها خبر دادندشده

برای حل   15«مدل برجام درداخل کشور»کردِن  بود که برای اولین بار حسن روحانی از لزوِم پیاده
 این مشکل گفت، بدون آنکه مشخص باشد منظورش از این جمله چیست.

 
 سیاسِت اقدام مشترِک داخلی« : ۲برجام»

حصولش  ه  کم نبودند تعداد افرادی که به این قرارداد و روی در واقع پس از انعقاد قرارداد برجام،
یس جمهور یها و منازعات سیاسِی داخلی اشاره کردند. خود رالگویی برای حل و فصل تنشعنوان به

به این مقوله اشاره کرد  ۹۴اسفند  ۱۶مطبوعاتی  ه  پس از برگزاری دور اول انتخابات مجلس در جلس
خواست من »مملکت برشمرد و گفت  ه  رای حصول توافق میان سه قورا ابزاری ب« ۲برجام »و 

قاطع و  می، تصمشتریب یهمکار 95سال  یو هم برا 94سال  یانیپا یروزها یهم برا شیشاپیپ
 یاز فرصت بدست آمده با هماهنگ هانهیاست و ما در همه زم 2برجام یاجرا یبرا یو همدل یهمگان

یس دولت یاگر برای ر 16.«کرد میاهخو یبردارتوسعه کشور استفاده و بهره یقوا برا نیب شتریب



برداری بهتر از برجام ابزاری بود برای همراه کردِن رؤسای قوای مقننه و قضائیه با خود برای بهره
آورد شمار میرا ابزاری به« ۲برجام»ای که کشور شاهدش بود، رئیس دفترش، المللیگشایش بین

ال شوند. کردِن طیف برای هماهنگ ال بوند یا قرار بود فع  های مختلفی که در فضای اقتصادی فع 
 یخارج یبرنامه جامع اقدام مشترک با کشورها کیبرجام  »محمد نهاوندیان بر این نظر بود که 

دست به دست هم  دیهمه با»که  ؛ به این معنا «است یبرنامه جامع اقدام مشترک مل ۲بود، برجام
را  ۲خوردن برجام دیکلاو . «کنند یارهمه منابع همک زیتجه یبرا ،یو خصوص یداده و بخش دولت

دانست و بر این « کشور و برنامه ششم توسعه ساله  ستیانداز بدوم افق چشم مه  یهمزمان با آغاز ن»
با  ،یگذار خارجهیابخش سرم زیو ن یداخل یو خصوص یهم بخش دولت ،حرکت نیدر ا»نظر بود که 

طلبان نیز به راه اصالح .17«مشارکت کنند دیبا هااستیقرائت واحد و مشترک از اهداف و س کی
دانستند در خدمِت همان سیاست انتخاباتی به معنای رفتند و این مقوله را ابزاری میخود می

بازگرداندن انتخابات به مرکز ثقل سیاسی در کشور. سهیال جلودارزاده کاندیدای ائتالف فراگیر 
مجلس  ه  وسیلدولت و ملت به حقوق ملت دانست و هماهنگی بین»را ناظر بر  ۲طلبان، برجاماصالح

 7راد، دبیرکل حزب اتحاد ایران اسالمی در . شکوری18«قانون ه  وسیلو پایدار کردن این رابطه به
هستند که دولت  یمردم خواستار ادامه حرکت»ای در حسینیه ارشاد گفت که در سخنرانی ۹۴اسفند 

 . 19«شود ییبرجام در داخل کشور هم اجراخواهند  یها مبه نام برجام در خارج از کشور اجرا کرد آن
، هر آنچه که بود و هر «۲برجام»پایانی بود بر ماجرای  ه  سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری، نقط

اجتماع های مختلف از آن داشتند. مقام معظم رهبری در بیانات خود در برداشتی که افراد و جناح
ا قهایی هشدار دادند که چنین البت به گفتمانی مردم را نسزائران و مجاوران حرم مطهر رضو

. میکن یراحت زندگ میتا ما بتوان دیایوجود ببه یستیبا رذلکیغیو ال ۴و  ۳و  ۲برجام »کنند که می
نخبگان جامعه به  ینخبگان جامعه و از سو نیمنطق را در ب نیا کنندیم یاست که سع یمنطق نیا

 یاست که جمهور نیحرف ا نیا یمعنا ست؟یحرف چ نیا یجامعه منتقل کنند. معنا یافکار عموم
 بندیپا یاسالم ینظام جمهور یهایکه به حکم اسالم و به حکم برجستگ یایاز مسائل اساس یاسالم

از مقاومت در منطقه  تینظر کند، از حماصرف نیفلسط ینظر کند: از مسئلهبه آنها است، صرِف 
ت فلسطمث-نظر کند، از مظلومان منطقه صرِف  ه، مثل مردم  ن،یل مل  مثل مردم  من،یمثل مردم غز 

خود، خود  یهاخواسته لیبا تعد یاسالم ینکند، و نظام جمهور یاسیس تیو حما یبانیپشت ـ نیبحر
ق آن است، نزد کایآمر یعنیرا به آنچه طرف مقابل   20«.بکند کیبه دنبال تحق 

 
 مبارزه با فساد: تالشی برای معنابخشی به ائتالف سیاسی 

 ه  دالی نسبتًا تهی از مباحث سیاسی کنار رفت، اما برای مدتی انگار ه  منزلبه« ۲برجام» ه  هر چند مقول
حل  معضالت کشور و ایجاد آرامش برای رسیدگی به مشکالت معیشتی و راه ه  منزلبه« ائتالف»



اعتنایی شان بیهایی که وجه مشترکفی به حیات خود ادامه داد. شکلهای مختلاقتصادی در شکل
هایی که اکنون فراخوانده هایی بود میان گروهدلیل وجود شکافعنوان بهاولیه به عنصر سیاسی 

کنند. به عبارت دیگر، از سال « ائتالف»یابی برای این معضالت با یکدیگر حلشدند تا بر سر راهمی
برای  -با منطق گفتمانی یکسان اما با فراگیری متفاوت-های متعددی بودیم شاهد فراخوان ۹۵

های سیاسی متفاوت و گاه متنازع برای همکاری و همراهی در دهایی با افقهمراه شدِن افراد و نها
نظر می رسد ناظر بر تریِن آن که بهویژه مهمشد و بههای کشور خوانده میمقابله با آنچه ابرچالش

 فساد فراگیر بود. 
نهاد دمکلید این کار را احمد توکلی و عباس عبدی زدند. احمد توکلی که با تأسیس سازماِن مر

اجتماعی کشور -اقتصادی ه  خود را برای حضور در صحن ه  اراد ۹۴در پاییز سال « شفافیت و عدالت»
، اینک در 21مدنی اعالم کرده بود ه  جامع ه  اسطومعمولش یعنی فعالیت سیاسی بلکه به ه  نه به شیو

های ن افرادی با دیگاهگرفت تا گام نخستی را برای اثبات امکان ائتالف میاکنار عباس عبدی قرار می
هر نوع سوءاستفاده  یساز شفاف»اش را مختلف برای مبارزه با فساد بردارد. توکلی هدف مؤسسه

تعریف کرده بود « است که مصداق فساد یو گروه یکسب منافع شخص یبرا ن،یو قوان اراتیاز اخت
و  غیارک و مستندات تبلمد هیته ،یو پژوهش یقیتحق یهاروش یریکارگ به»و راه رسیدن به آن را 

و ارائه راهبردها و  هیمجلس، ته ازیو قانون مورد ن حیلوا شنهادیپ رانه،یشگیپ یهاروش جیترو
 یو طرح دعاو یعموم یسازو آگاه یرساناطالع ،یاقتصاد یمطلوب ساختارها رییتغ یکارهاراه

اینک این دو  22.«موضوعه نقوانی چارچوب در و هاضرورت و هافرصت ببه تناس کیهر ،یحقوق
نداشتند در کنار هم نشستند تا  نگاریروزنامه ه  شده که هیچ وجه اشتراکی جز سابقشناخته ه  چهر
از  لیخواستار مشارکت همه در طرح تجلمنتشر کنند و  ۱۳۹۶ نیفرورد ۲۲مشترکی را در  ه  بیانی

مرحله از  نیخطر ا»آمده بود که  در این بیانیه از جمله ند.وفعال در مبارزه با فساد ش یهارسانه
 نانیبا اطم ،یبشر اتیو تجرب یاسیعلم اقتصاد س ،ینیبر معارف د هیاست که با تک یفساد به حد

نظام  یبقا رد،یو گسترش فساد مبارزه الزم صورت نگ شیدایشد که اگر با عوامل پ یمدع توانیم
 ختهیآن ر یپابه تافراد مل نیزتریکه خون پاک عز ی. نظامدینخواهد پائ یرید یاسالم یجمهور

فعال  یمدن یآزاد و متعهد به مبارزه با فساد و نهادها یهاوجود رسانه»بود که و تأکید شده 23.«شد
و مقاوم در برابر فساد منجر شود  افتهیسازمان یروهایاز ن یاشبکه جادیبه ا تواندیم نه،یزم نیدر ا

 یاند و پاک و حامکه هنوز خوشبختانه وفادار به اسالم و مردم تیآن بخش از حاکم یبانیکه با پشت
از این رو قرار شد که با  .24«زندیبرخ یاو شبکه افتهیبا فسادند، به جنگ با فساد سازمان همبارز

نگاران و نشریاتی که در ز روزنامهامحوریت احمد توکلی و عباس عبدی هر ساله جوایزی به تعدادی 
 اند داده شود. عملکرد را داشتهاین زمینه بهترین 



با اینهمه و پس از گذشت کمتر از شش ماه، در اولین دور اهدای جوایز، حد و حدود یک چنین 
ای  منتشر نشد و عاقبت در اوایل های بعد نیز خبری از اهدای جایزهفعالیتی روشن شد و در سال

کرد احمد توکلی در مبارزه با فساد عمل ه  ای برائت خود را از شیوعباس عبدی طی نوشته ۹۹سال 
ویژه آزادی مطبوعات دانست های اساسی در کشور بهمناسب را در گسترش آزادی ه  اعالم کرد و شیو

 ها را روشن کرد. و به این ترتیب حد و حدود سیاسی این نوع از ائتالف
 -روز خبرنگار–مرداد  ۱7صورت است که اولین رشته از جوائز نامبرده در شرح وقایع بدین

ر یکنار تقددر »همان سال توزیع شدند. کاری که نسبتًا بی سرو صدا انجام شد و اما هر چند قرار بود 
ن یا یمالحظات ت بنا بهیدر نها یشود، ول یز معرفینگاران، رسانه برتر در مبارزه با فساد ناز روزنامه

رسد که مالحظاتی که توضیحی در مورد آن داده نشد اما به نظر می 25«.هدف کنار گذاشته شد
ی دارند، بتوان هامشکل بود در کشوری که تقریبًا تمامی روزنامه عنوان یکی را به وابستگی جناحی جد 

از اهدای این جایزه در های بعد دیگر هیچ خبری مبارزه با فساد از دیگران ارجح دانست. در سال
ای از احمد ها زمانی آشکار شد که پیرو نامهجایی منتشر نشد. اما نافرجامی این دست از ائتالف

 یافتیدر یهاو مجوز ازاتیهمه امت»قضائیه و درخواست احصاء و بررسی  ه  توکلی به رئیس قو
 ه  و ابطال هم« دوره گذشته ۱0ها در همه و همسر و فرزندان آن یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

ای در ، طی نوشته26«ازاتیها و امتمجوز نیصادرکنندگان ا»آنها و همچنین تحت تعقیب قرار دادِن 
گفت و « شفافیت و عدالت»، اواًل از برآورده نشدِن انتظاراتش از تأسیس سازمان  اعتماد ه  روززنام

 یریگیپ مهینصف و ن»شدند که توسط این مؤسسه پیگیری می« هاییی از پروندهبرخ»یادآور شد که 
نظر عبدی آن بود که توکلی و . «ها موثر بوددر آن زین یاسیمالحظات س دیسپس رها شد و شاو 

علت است  نیبه هم دیاند و شاثر انتخاب نکردهؤنقطه آغاز مبارزه با فساد را ُدرست و مدوستانش 
حرف عبدی آن بود که به فرض  27«..شودینم دهید شانیاز نهاد متبوع ا یمناسبداد که برون

احصاء چنین فهرستی، روشن نیست که چه نهادی باید پیگیر ماجرا باشد و با اشاره به عدم اجرای 
 ه  قانون آزادی دسترسی به اطالعات و عاقبت کار یاشار سلطانی در افشای امالک واگذار شد

 نیدر انجام ا یمردم عاد یبرا یاصوال حق دیدانیشما که بهتر م»وکلی نوشت شهرداری خطاب به ت
او سپس به توکلی و یارانش پشنهاد کرد که بهتر است بر اصالِح عوامل و . 28«ستندیها قائل نکار

ها، رسانه یآزاد ،یمدن یهانهاد تیو فعال سیسأت یآزاد»متغیرهای دیگری دست بگذارند؛ از جمله 
 ،یاهمه فعاالن رسانه یو متناسب برا یااحترام به حقوق معمول حرفه ای هاتیمصون تیرعا

بودن  یآزاد به اطالعات، علن یدسترس ،ییها از جمله دستگاه قضادستگاه ییقانون، پاسخگو تیحاکم
باز بودن دست  نه،یزم نیموجود در ا یهاتیو برداشتن محدود لیانتخاب آزاد وک ها، حق  دادگاه

 اثریگزارش ب هیبه ته یازین گریانجام شود د هانیاگر ا» ، چرا که «غیره ها در انتشار تخلفات وانهرس
 .29«رخ داده، نخواهد بود شیکه چند دهه پ یرفتار یبرا



تری های گستردهالبته بحث ائتالف به همین یک مورد و این جمع دونفره خالصه نشد. تالش
نیز انجام گرفت تا مبارزه با فساد همچون زمینه و حاصل کار یک ائتالف فراگیر مورد توجه قرار 

و به میزبانی « مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه»اولین همایش به دعوت  ۹7بهمن  ۱۴گیرد. در 
های مختلف سیاسی و المللی صدا و سیما برگزار شد که در آن افرادی از طیفهای بینمرکز همایش

سازی بودجه صحبت کنند. در میان سخنرانان مدنی حضور یافتند تا در مورد مشخص شفاف
 ،یاسالم یمجلس شورا یو انضباط مال یسازشفاف ونیفراکس سیرئ یمحمود صادقتوان به می

و  یسالمت ادار یپژوهش ه  هست ریمد یریام یوزارت کار، مجتب یرفاه اجتماع نمعاو یدریاحمد م
سالمت  ریتوسعه فراگ یردولتیمرکز غ ریمد یجعفریمبارزه با فساد دانشگاه تهران، حسن عابد

 انیسبحان یهادو عدالت، محمد تیشفاف باندهید ه  ندینما فروشلهیپ ثمیو مبارزه با فساد، م یادار
 رانیا یبرا تیشفاف شکدهیاند ندهینما یخان نیمحمدحسو  یدانشگاه خوارزم یعلم اتیهعضو 

و  تی  بان شفافدهیسسه دؤمبار به میزبانی نشستی این ۹7اسفند  ۲0اشاره کرد. یک ماه بعد در 
تشکیل شد که به نحو موضوع همان و جامعه با  تیحاکم یتوانمندسازدر مرکز عدالت 
 نیاقدام و پروژه مشترک در ا کیو رفتن به سمت  یهمکار یچگونگ»تری بر موضوع مشخص

–نهایتًا تالش برای ایجاد یک ائتالف حول موضوع فساد در سومین نشستی  30تمرکز کرد. « نهیزم



 یسالمت ادار یهسته پژوهش یزبانیو به م و جامعه تیحاکم یمرکز توانمندسازهمچنان به دعوت 
که در آن، دیگر از افراد سیاسی خبری  31برگزار شد ۹۸اسفند  ۲۸در و مبارزه با فساد دانشگاه تهران 

 تیجمععضو عنوان بهحضار جز معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )که او نیز  ه  نبود و هم
نهاد یا های مردمکنندگان از سازمانشرکت ه  در این جلسه شرکت داشت(، همدادخواه  شانیاندهم

، البته کیائتالف استراتژطور کامل به بحث ایجاد یک این جلسه به 32پژوهشگران دانشگاهی بودند.
 یهافساد و راه یستیچنهاد اختصاص داشت و عالوه بر مباحث کلی در مورد های مردممیان سازمان

در امر مقابله با فساد مورد  یممرد یهاسازمان انیمشترک م یو لوازم همکار هانهیمقابله با آن، زم
ین موضوع اهایی نبودند که حول ها و گردهمایی. البته اینها یگانه همایشقرار گرفت یبحث و بررس

ای مردمی تبدیل شده بود که هر جمعی و گروهی تالش برگزار شد. موضوع فساد چنان به دغدغه
راهکارهایی که از وجود  33دهد.آن ارائه و راهکاری برای ادهکرد خود را در صِف مقدم آن قرار دمی

ای زمینهعنوان بهکرد اال  این موضوع که مقابله با فساد بتواند ها حکایت میانواع و اقسام دیدگاه
کار گرفته شود، چه رسد به ائتالفی شده بههای سیاسِی شناختهبرای ائتالف حتی میاِن بین جناح

  34میان نهادهای مدنی و سیاسی.
 

 ها: تالش مجددی برای ائتالفابرچالش
ای برای ایجاد ائتالف میان آنچه در مورد عاقبت تالش برای برکشیدِن موضوع فساد به مقام زمینه

ای با های مختلف سیاسی و میان دولت و جامعه گفتیم به نحو اکید در مورد آنچه برای برههجناح
کم توافقی د نیز صدق کرد. زیرا اگر دسِت در فضای عمومی کشور مطرح ش« هاابرچالش»عنوان 

کردند به مصادیق آن صحبت می ه  ضمنی در مورد فساد وجود داشت و اغلب کسانی که دربار
حتی از « هاابرچالش»تر بگوییم سایر یا دقیق« هاابرچالش»به نحو اکید، دادند، مشترکی ارجاع می

در تعداِد ابرچالش ها بود که بین شش ابرچالش  . مشکل اولندیکدستی اولیه نیز برخوردار نبود این
های که از قضا بیشتر بر حوزه 36چالش ۲۱و  35شونداقتصاد تعریف می ه  شد همه در حوزکه گفته می

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تمرکز داشتند متغیر بود. اما حتی در همان شش مورد اقتصادی هم 
محمدرضا کدام است و از کجا باید کار را شروع کرد.   ترین ابرچالشتوافقی بر سر آن نبود که مهم

از بین  اتاق تهران ندگانینما اتیه یتهران و عضو کنون یاسبق اتاق بازرگان سئیربینا ان،یبهزاد
بر  رانیاتاق ا سیرئبینا ،یسالح ورز نیحس 37کرد.راه حل پیشنهاد میعنوان بهرفتن انحصارها را 

به  یقیعدم باور حق ،یاقتصاد یهامهم بروز و ظهور ابرچالش لیاز دال یکی»این عقیده بود که 
و دکتر نیلی که خود در  38«بخش است. نیا تیاستفاده از ظرف یو فقدان اراده کاف یبخش خصوص

برای گذر  اقتصاد کشور« موجود یساختارها رییتغ»ها بود، به کمتر از ابرچالش ه  مبدعان مقول ه  زمر
بعدها در  39 دانست.ممکن می« قوی ه  اراد»ها راضی نبود و انجام آن را به لطف داشتِن از ابرچالش



های دیگری هم شد؛ از آن جمله به مناسبت سال جهش تولید بسیاری های مختلف صحبتمناسبت
 صیو مجمع تشخو عض ییو دارا یاسبق امور اقتصاد ریوز از صاحبنظران همانند محمدجواد ایروانی،

  40ترین ابرچالِش این حوزه خواندند.، غیرتولیدی بودن اقتصاد کشور را مهممصلحت نظام
ها نیز همانند مبحثی که حوِل موضوع فقر و فساد برای مدتی در مباحث پیرامون ابرچالش

 نظران قرار گرفت  روشن کرد که نه وخیم بودِن اوضاع کشور و نه آگاهی خیلمرکز توجه صاحب
صاحبنظران نسبت به آنها و نه حتی بیان صریح و عمومِی معضالت و مشکالت کشور  ه  گسترد

، گام نهادن -از سر گذراندن که جای خود دارد-کدام امکان ایجاد ائتالفی چندان قوی را برای هیچ
در واقع حق  آورد.ای از امید برای حل  آنها ایجاد کند فراهم نمیدر جهتی که بتوان امیدوار بود بارقه

مردم و مسؤوالن و بحران  نیشکاف بها به مسائلی همچون با کسانی بود که در شمارش ابرچالش
و کاهش امید در کنار مسائل  احساس تبعیض و ستگانیحذف شا، مردم یعدم پژواک صدا، اعتماد

توان گفت که آخرین امید آن بخشی به این اعتبار می 41کردند.زیستی اشاره میاقتصادی و محیط
ای سیاسی برای اصالح امور تبدیل را به برنامه« ائتالف»طلبان که امیدوار بودند بتوان از اصالح

معنای بسیج نیروی الزم برای انجام تغییرات، جای خود را به آن کرد نیز از میان رفت و سیاست به
که خواهیم دید،  نوعی جایگزینیخواند. « گذاریسیاست»ان آن را توچیزی داد که مسامحتًا می

 های اصالحی قرار داد. خواسته و ناخواسته دیوانساالری دولت را  در مرکز ثقل برنامه
 

 قرار دادن دیوانساالری در مرکز ثقل اصالحات
ن بود حول که ممک عنوان موضوعاتیها بهچالشنتیجه ماندِن مباحث ناظر بر فساد و دیگر ابربا بی

این  ه  برندآنها ائتالفی سیاسی شکل بگیرد، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه که از آغاز کار پیش
مسئوالن این مرکز  ه  ای متمرکز کرد که به گفتپروژه بود، تالش خود را بر اصالح نهادهای اجتماعی

راه حل  بسیاری از مشکالت کشور باشد. تفاوت عمده در این برنامه با « توانستتقویِت آنها می»
دیگر هیچ اثری از سیاست به چشم  ،های پیشین در آن بود که در این راهکار مشخصتالش

ی حلراه ه  نحوی انحصاری معطوف بود به ارائخورد و این تالش بهنمی و مهندسی که البته های فن 
گران برای اصالح امور آن بود که نه جامعه قرار بود تبعاتی سیاسی داشته باشند. ارزیابی این تالش

های الزم برای گام نهادن در اصالح امور برخوردار نیستند و باید همزمان و نه حاکمیت از ظرفیت
توسعه اندیشید. به عبارت دیگر برای گام نهادن در مسیر  تیجامعه و حاکم یهاتیظرف تیتقوبه 

ضعف و خلل در هر ]زیرا[  میهست یحضور همزمان جامعه و دولت قو ازمندین داریپا ه  توسع یبرا»
اندازه  مانمحور هآمرانه و دولت ه  توسع :شودیتوسعه م ریمس یدو طرف، باعث شکنندگ نیاز ا کی

بدین ترتیب دو هدف  42.«یولت قومحور در فقدان داجتماع ه  است که توسع یثباتیدر معرض ب
 ،یجمع یهایهمکار تیمستلزم تقو»که گفته شد جامعه  یتوانمندسازهمزمان دنبال شد: یکی 



 تیحاکم یتوانمندسازاست و دیگری « داوطلبانه یهاانجمن تیفعال ه  ها و بسط حوزنهادها و تشکل
عنوان به کیقانون و استحکام نظام بوروکرات تیبه حاکم یپروریمستلزم گذار از حام»تأکید شد  که

در خطوط بعد به اختصار به آنچه که در مورد توانمندسازی  43است.«یدموکراس ازینشیمقدمه و پ
ای گفتاردرمانی ه  ها از غلبجامعه گفته شد اشاره خواهم کرد و نشان خواهم داد که تا چه حد این گفته

در کشور حاکم « سازی جامعهتوانمند» ه  هاست بر مقولههها و بل دحکایت دارند که اکنون سال
تا چه حد شاهدی است بر دیدگاه تنگ و  -حتی در سطح همین گفتار درمانی–است و عالوه بر این، 

ُتُرش نسبت به این مقوله. بحثی که خود به فرصت دیگری برای نقد و بررسی نیاز دارد. اما بحث 
مت دوِم کار است، یعنی توانمندسازی حاکمیت آن هم به لطف ام در اینجا ناظر بر همان قساصلی

 حاکمیت قانون و استحکام دیوانساالری. 
 

 گاه برای توانمندساری جامعه؟کدام تکیه
راهکارهایی  ه  سازی حاکمیت و جامعه با هدف ارائتوانمنداکثر قریب به اتفاق مباحثی که در مرکز 

 44«های مردم نهادشناسی سازمانآسیب»ذیل  اند وسازی جامعه مطرح شدهتوانمندبرای 
تالش »و دیگری  45«سازیلزوم شبکه»گردند، یکی اند به دو رهنمود اصلی باز میبندی شدهطبقه

ها توجهی حقوقی فعالیِت این سمن ه  . رهنمودهایی که هیچکدام به زمین46«برای تعامل با دولت
شان آگاه هستند: یکی اینکه قعیت ناظر بر فعالیتفعاالن مدنی به محک تجربه به دو وا ه  ندارد. هم

های شان برای حضور در فضای اجتماعی در تعاملی نابرابر با دولت قرار دارند و از همان اولین قدم
ای فقط و فقط به ضعف جمع انجامیده است. شان تحت ساختارهای شبکهشدندوم آنکه جمع

ن آغاز کار مجبور به تعامل با دولت هستند. تعاملی نهاد از هماهای مردمواقعیت آن است سازمان
و های مؤسس یا امناء سویه. از تبیین اهداف و تدوین اساسنامه گرفته تا تعیین هیئتنابرابر و یک

ها انجام شود. مجوزهای یا شهرداری47ها غیره و غیره باید با صالحدید دولت یا استانداری
تمدیدشان نیز وابسته به همان نهادهایی است که قرار است این اند که مدتشده کوتاهاعطاء

های مردمی مزبور ناچارند در شان عمل کنند. عالوه بر این، سازمانباِن ها همچون دیدهسازمان
هایی که سرزندگی و فعالِی غیردیوانساالرانه چارچوب حقوقی شرکتی کار کنند که خود برای جمع

. تردیدی نیست که تا زمانی که دولت پاگیرورود اموری هستند دستمی  شمارشان بهمزیت نسبی
یا سایر نهادهای حاکمیتِی مسئوِل اعطای مجوز حاضر نباشند از این حق  نظارِت خود بگذرند، بحث 

شان ها باقی خواهد ماند که جز گفتاردرمانی نام دیگری برایها ذیل همین سرفصلدر مورد سمن
سازی جامعه به توانمنداقی خواهند ماند. عالوه بر این، محدود کردن بحث توان متصور بود بنمی
 ه  معنای چشم بستن بر خیل عظیمی از نهادهایی است که همنهاد بههای مردمافزایی سازمانتوان

 ه  های اصلِی یک جامعنظران علوم سیاسی و اجتماعی حضور و فعالیت آزادشان را شاخصصاحب



های سمعی و بصری، نهادهای کارفرمایی، ین نهادها عبارتند از مطبوعات، رسانهد. اداننمی توانمند
دانیم بخش مهمی از آنها سندیکاهای کارگری، تشکالت صنفی کارمندی و غیره و غیره که می

برند، بخشی دیگر مجبورند در نگرانِی علیرغم نص  صریح قانون اساسی همچنان در محاق به سر می
تر بگوییم خود ادامه دهند یا چنان تحت نظارت یا دقیق ه  کارانن به حیاِت محافظهدائم از تعطیل شد

نظر می رسد بتوانند هیچوقت همچون نهادی مستقل فعالیت مجریه هستند که بعید به ه  قو ه  سیطر
یابی، واقعیت حقیقِی کنند. به این اعتبار، اغراق نخواهد بود که با توجه به امکانات حقوقی تشکل

پناهِی جامعه صحبت کنیم و راهکارهایی را پیِش رو های مدنی از وضعیِت بیخورداری از آزادیبر
 بگذاریم که بر این مشکالت فائق آیند. 

 اشدولت و دیوانساالری
توانمندسازی جامعه و حاکمیت، آنچه باقی ماند همان توانمندسازی  ه  با خروج جامعه از معادل

قانون و استحکام نظام  تیبه حاکم یپروریمستلزم گذار از حام» شودحاکمیت است که گفته می
پروری به . مبحث گذار از حامیباشدمی «یدموکراس ازینشیمقدمه و پعنوان به کیبوروکرات

اگر هدِف  48حاکمیت قانون خود در واقع بخشی از تالش برای استحکام بوروکراتیک است.
مقدمه »گرفت که این امر بخشی به دیوانساالری دولت بدون تأکید بر این امر  صورت میاستحکام

ی و مهندسی است، ممکن بود بتوان کل  فرآینِد استحکام« نیاز دموکراسیو پیش بخشی را به امری فن 



انشناسی که فروکاست و آن را در کنار صدها ترفند دیگر، برگرفته از علم اقتصاد تا رو
ها قرار داد و نقد و بررسی آنها را به صاحبنظران همان هایی برای بهبوِد بازدهی بنگاهدستورالعمل

های خصوصی طراحی شدند و سپس به هایی که ابتدا برای بنگاهها واگذار کرد. دستورالعملحوزه
تالش »ت که گفتمانی که بر توان گفعمومی راه یافتند. به این اعتبار می ه  های توسعه و حوزنظریه

کند، اواًل دیوانساالرِی تأکید می« نیاز دموکراسیمقدمه و پیشعنوان بهبرای استحکام بوروکراتیک 
و نه فقط یک –دهد و دوم، آن را به مقام یک گفتمان سیاسی دولت را در مرکز ثقل اصالحات قرار می

 دهد.ارتقاء می -گفتمان فنی  و مهندسِی اجتماعی
ن اولین باری نیست که ما چنین تالشی، یعنی تالش برای ارتقاء بحث دیوانساالری در مقام ای

 ه  طلبان فرادستی خود در حوزهایی که اصالحیک گفتمان سیاسی روبرو هستیم. در همان سال
، و جستجوی راهی برای بازسازی اصالحات به ۱۳۸۴سیاسی را به کل از دست دادند، یعنی از سال 

 ه  ای که به بازخوانی تجربطرفداران آن تبدیل شد، احمد میدری در مقاله ه  کاِر جدِی همدستور 
گاه متفاوت نسبت به اصالحات اشاره کرده بود که از منظر دپرداخت، به وجود دو دیاصالحات می

و  ی، آزادی، حقوق شهروندیساالراست. مردم یاسیر در ساخت کالن سییاصالحات تغ» یکی، 
ر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات، ییق تغید از جمله از طریشوند که بایم یتلق یغیره امور
ت ساخت کالن یرش اهمیدر ضمن پذ»و دیگری،  « ابدیر پاسخگو تحقق یغ ینهادها یپاسخگوئ

 49«.داندیخرد و کالن م یو در نهادها یدر مجموعه روابط اجتماع ی، اصالحات را دگرگونیاسیس
کالن اصالحات به  یهاتحقق آرمان»دگاه نخست آن بود که ینظر او استدالل طرفداران دهب

 یهابزرگ را برخواهد چید تا سطوح و حوزه یت خواهد کرد و سدهایمختلف سرا یهاحوزه
حال آنکه صاحبان دیدگاه دوم، آن ساختارهای «. مند شونددست از نعمت اصالحات بهرهنییپا

ر در ییتغ»دانند و در نتیجه بر این نظرند که یروزمره م یها در زندگتعامل انسانکالن را بازتاب 
های ُخرد چیزی ماند و این ساختناموفق می« ُخرد یهابدون تحول در ساخت یاسیساخت کالن س

هر »نتیجه آنکه «. شهر و روستا یمختلف، اجتماعات محل یها، سازمانیادار نظام»نیستند مگر 
کالن اصالحات وجود  یهابه تحقق آرمان یشترید بیخرد را دگرگون کرد ام یهاقدر بتوان ساخت

گذرد نیز گفته شده بود که . هر چند در آن مقاله که از انتشارش چهارده سال می50«خواهد داشت
 یکردن نظام ادارزهیدمکرات  رایکانون مهم اصالحات است، ز ینظام ادار»در این نگاه دوم 

مکمل عنوان به، اما روشن بود که دو نگاه مورد بحث «است یمقدمه دمکراس یا حتیکننده لیتسه
کرد که حامیان شمار آمده و یکی بدون دیگری ره به مقصود نخواهد برد. چرا که تأکید مییکدیگر به

ساالری و احقاق حقوق مردم»کرده، بلکه این راهبرد دوم به تحوالت در ساختارهای کالن اکتفا ن
کنند برای تحقق کنند ]...[ و سعی میجای زندگی اجتماعی جستجو میشهروندی را در جای

 51«.ها، مردم را نه تنها برای مبارزات سیاسی بلکه برای دگرگونی در نظام اداری دعوت کنندآرمان



دیگر، این پیوند، امکان  ه  سیاست نبود. حلقپیونِد اصالحاِت پیشنهادی با  ه  البته این تنها حلق
بخوانید –های سیاسی بندیتغییری بود که تالش برای اصالِح ساختارهای دیوانساالری، در صف

میدری، زمانی که نهادهای نظام اداری در کانون توجه  ه  کرد. به گفتایجاد می -های جدیدائتالف
گیرد. ای شکل میبندی تازهشود و صفعوض میصف مخالفان و موافقان اصالحات »قرار بگیرند 

طرفداران انتخابات آزاد لزومًا طرفداران احقاق حقوق مردم در نظام اداری نیستند و مخالفان 
توانند در صِف موافقاِن دموکراتیزه شدِن نظام اداری، حداقل در سطوحی از آن انتخابات آزاد هم می

ساری جامعه توانمندسال پس از انتشار این مقاله، مرکز  ۱۴ رسد که. اکنون به نظر می52«قرار گیرند
و حاکمیت همین پروژه را در مرکز توجه خود قرار داده بود، بدون آنکه دیگر نیازی به وجه مکمِل آن 

 های کالن اصالحات باشد. یعنی تحقق آرمان
 

 هایشآل و تبصرهدیوانساالری: نوع ایده
 علوم انسانی گذاشت همواره هم نوع یا سنخ ه  وانساالری پا به عرصاز همان اولین باری که مفهوم دی

ترش موضوع ارجاع، اقتباس، آاش که توسط ماکس ِوِبر صورتبندی شده بود و هم انواع واقعیایده
اند. روشن است که در فرصت یک مقاله امکان مروری حتی سطحی بر تمامی این نقد و بررسی بوده

آِل خوِد  ِوِبر اکتفا خواهم دآوری کوتاه صورتبندی ایدهها نیست. از این رو در اینجا فقط به یابررسی
های پیشنهادی او را یادآور خواهم حلهای محتمِل آن و راههای خوِد ِوِبر را از کژکارکردیکرد و نگرانی

شد تا نشان دهم که تا چه حد ِوبر فهم کارکردهای این دیوانساالری را منوط به قراردادِن آن در 
هایی اشاره خواهم کرد که خوِد او داد. سپس به تبصرهمشخص قرار می سیاسِی -چارچوب اجتماعی

ها آل نوشتند و بر پیگیری مسیر مشخص  تاریخِی دولتو برادر و همکارش آلفرد به این نوع ایده
برای تبییِن کارکردهاِی آن تأکید داشتند تا نشان دهم که غیرممکن است دیوانساالری را از ساختاِر 

سازی میاِن وجوه دوگانهدولت منفک کرد. به نظرم، این هر دو یادآوری آشکار خواهند کرد که خوِد 
ی تِر این تأثیرگذاری، هر تالشی برای اصالح این ساختار سیاسِی تأثیرگذار بر دیوانساالری و وجوه فن 

 را با شکست مواجه خواهد کرد. 
 

 ماکس وبر: دیوانساالری و سیاست
گذاِر مطالعات در باِب دیوانساالرِی مدرن، این دیوانساالری در ماکس ِوِبر، بنیان دانیم که برایمی
عقالنی که در جوار سایر انواع سلطه، -ای از نوع قانونیآمد سلطهشمار میابزارهای سلطه به ه  زمر

 هایوجود آورد دارای ویژگیو ساختارهایی را به 53عنوان مثال سنتی و کاریزماتیک رشد کردبه
برآمدن  ه  مشخصی که به آنها در خطوط بعد شاره خواهم کرد. ساختارهایی که او اول بار با مطالع

دانیم که برای وبر این روند تنها زمانی ممکن دولت پروس به صورتبندی آنها پرداخت. همچنین می



ه دیدند. زدایی شده مواجبخشی به جهانی افسونها خود را با مسئولیت اخالقِی نظمشد که انسان
دین  ه  مواجه ه  و خواه در نتیج 54باشدزدایی حاصل سکوالریزاسیون در اندیشه بودهخواه این افسون

  55با الزاِم تبیین یک رشته اصول اخالقِی عملی.
 دانست که عبارت بودند از هایی میوبر الگوی آرمانی دیوانساالری را مشتمل بر مشخصه

سازمان  -۳معینی برای رقابت؛  ه  گستر -۲مقید به قانون؛ سازمانی مستمر از وظایف اداری  -۱
انجامد؛ ساالری میاعمال عقالنی قوانین و هنجارها که به تخصص -۴مراتب؛ اداری دارای سلسله

عدم تملک منصب توسط  -۶و مالکان بنگاه؛  -۵جدایی کامل کادر اداری از مالکان ابزار تولید؛  -۵
القولند وبر متفق ه  شارحان اندیش ه  هم 56مصوبات و تصمیمات.تنظیم مکتوب  -7منصب؛ صاحب

علوم اجتماعی شدند و به دلیل  ه  های سیاسی ِوبر به دلیل مختلف، دیرهنگام وارد منظومکه نوشته
مکملی جدی و بخش الینفک تفکر وی مورد توجه عنوان بهشناسی هیچگاه هعجام ه  شهرت او در حوز

ابعاد  تواندمی آورد کهشمار میای بهرا دارای ویژگیدیوانساالری  ین آثار،در اِوِبر  57قرار نگرفتند.
حاصل کند که هایی اشاره میبه نگرانیاو سپس  58.متعارض یک نظام سیاسِی را آشکار کند

  59.دهدارائه میها هایی را برای تخفیف این نگرانیحلراههستند و خود دیوانساالری شدن دولت 
دیوانساالری  -۱توان بدین صورت خالصه کرد: های وبر را میها و نگرانصورتبندی دغدغه

ای که از آنها نیرو جذب انداز طبقات اجتماعیتوانست خود را از چشمطرف نبود و در عمل نمیبی
همچون ابزاری جهت بهبود  هدیوانساالری گرایش به آن داشت که خود را ن -۲کرد رها کند؛ می

نگاه داشتِن « محرمانه»دیوانساالری از امکان  -۳نفسه ببیند؛ هدفی فیعنوان بهکه عملکرد اداری، بل
ای ها و اشتباهاتش و هم حذف عناصر سیاسیهای دولتی هم برای پنهان کردِن ضعفبرخی داده

 -۴کرد؛ دار آنها استفاده میرفتند با دستکاری در آمار یا انتشاِر جهتشمار میبه« نامطلوب»که 
انساالران گرایش به آن داشتند که به عوض اکتفا کردن به فعالیت سیاستگذاری در امر سیاسی دیو

  60مداخله کنند.
های دیوانساالری را مورد بحث وبر در مجموع هفت راه حل را برای پیشگیری از این گرایش

حل دیگر وجهی هگشت و سه رامیر راه حل به ساختار درونِی آن بردهد که از میان آنها چهاقرار می
گشتند عبارت بودند از حلی که به تنظیم ساختار درونی دیوانساالری برمیبیرونی داشت. چهار راه

گیری جمعی که سوِد آن گیری فردی توسط تصمیمجایگزینی تصمیم -۱ایجاد سازوکارهایی برای 
م مسئولیت یک تقسی -۲ها بود؛ گیریمحدود کردن اقتدار فردی و زیانش در کند کردن تصمیم

دخیل  -۳داد؛ های مختلف را کاهش میمعین که امکان مصالحه میان تعارض منافع دستگاه ه  وظیف
قی مشو  عنوان بههاست ایهایی که در انحصار حرفهگیریتصمیم ه  ای در حوزکردن افرادی غیرحرفه

فرصت سنجش  برقرای دموکراسی مستقیم در درون ساختار که -۴برای تکیه بر امر عمومی. 
 حل  بیرونی مشتمل بود بر . سه راه61آوردعملکرد و هدایت مأموران دیوانساالری را فراهم می



ترین سازوکاِر مهاِر دیوانساالری ترین و محتملتقویت دموکراسی پارلمانی که از نظر وبر مهم -۱
امکان جلوگیری از  تقویت نظام حزبی که بهترین راه برای تربیت سیاستمدارانی بود که -۲ 62بود؛

 ه  داری خصوصی که گستربنگاه -۳و  63گرفتند؛گرایش دیوانساالران در مداخله در امر سیاسی را می
عقالنِی متکی بر دانش رقیبی را در مقابل ادعای انحصار عقالنیت متکی به دانِش دیوانساالری قرار 

  64داد.می
توان پیوند مباحث کالن اینک مشخص است که از میان این هفت راه حل یا سازوکار می

ِی ناظر بر کارآمد کرد. سه  مورد مشاهده ۴کم در سازی دیوانساالری را دسِت سیاسی و مباحث فن 
سازوکار بیرونی نام بردیم و عنوان بهمورد مشخصًا همان مواردی هستند که در خطوط باال از آنها 

تواند از طریق پذیرفتِن مثال میعنوان بهتواند تلفیقی باشد از سازوکارهای درونی که ورد چهارم میم
 سندیکاهای کارمندی در ادارات دولتی محقق گردد. 

 
 دیوانساالرِی کدام دولت؟

های کالن اصالحاِت فنی در درون دیوانساالری و سیاست ه  مسیر دیگری را که باید در شناسایِی رابط
گردد. ماکس وبر به این دلیل مورد کنکاش قرار داد  مسیری است که به ساختاِر خود دولت باز می

حاصل مطالعاتش نه فقط در مورد پروس که  دیوانساالریکه مدعی بود تفسیرش از نوع آرمانی 
ای مانند چین و مصر و همچنین توجهش های باستانیهمزمان حاصل مطالعات وی در مورد تمدن

اش از صورتبندی ه  پذیرفت که عمداول قرن بیستم بود، نمی ه  یوانساالرِی نوپای روسیه در دهبه د
آن حاصل تمرکز بر دیوانساالری پروس  ه  های تمامیت خواهاندیوانساالری و انتقادهایش از گرایش

پذیرفت که صورتبندِی یعنی می 65پذیرفت.است. اما برادر و همکار او آلفرد که این انتقاد را میبوده
ارائه شده توسط او و برادرش عمدتًا بر مطالعات آنها در مورد دیوانساالری پروس متکی بود. 

ای که مسیر تاریخی مشخصی داشته است. یعنی توسط یونکرها با اهداف سیاسی دیوانساالری
فی که از جمله در قوانین شان که همانا ایجاد کشور مستقل آلمان بود تأسیس شده بود. هدمشخص

یا یونکرها ها به برخی اقشار وابسته به استخدامی این دیوانساالری، یعنی محدود کردن استخدام
دمکرات مشخص بیسمارک برای جلوگیری از رشد حزب سوسیال ه  و همچنین دغدغ آنهامتحد با 

های ، تالش۱۹۹066 ه  هشناسی تاریخی در دشدن مکتب جامعهیافت. با جدی و گستردهبازتاب می
« وابستگی به مسیرِ »ها از طریق مفهوم های دیوانساالریای نیز در فهم، ساختار و توانمندیجدی

توان به قانون استخدام کارکنان دولت از این منظر می 67تاریخ مشخص کشورها نیز اهمیت یافت.
ها پس از تصویبش از منظر در کشور اشاره کرد. قانونی که از همان ابتدای مطرح شدن و سپس بار

ها مورد نقد ای که بر کیفیت تمامی مأموران دولت، از کارمند تا کادر آموزشِی دانشگاهتأثیر منفی
قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقالب در  ه  الیح»بود، یعنی 



بود که یکبار  68«7/۶/۵7های دولتی مصوب ها و مؤسسات و شرکتها و بانکها و دانشگاهوزارتخانه
با تبدیل شدن به  و نهایتاً  69ای تکمیل شدز استعفای دولت موقت با اضافه شدن تبصرهو پس ا

های دولتی نظارت داشت استخدامبه صورتی قانونی که بر تمامی  ۶0مهر سال  ۵قانون در سال 
دست نزد و علیرغم آنکه آشکار بود که نه  قوانینی که هیچ دولتی پس از این تاریخ به آنها 70آمد.در

های جدی در دیوانساالری دولت شد، بلکه فقط مانع جلب همکاری متخصصان و در نتیجه ضعف
های مختلف این اجرایی در دوره ه  منصبان قواین مفهوم، به صاحب ه  دلیل تفسیرپذیری گستردبه

های دولتی ی و عزل و نصب در مسئولیتامکان را داد که در ابعادی غیرقابل توجیه، به جابجای
کشورمداری را که  ه  ها لطمه وارد کرد، بلکه اندیشدست بزنند. امری که نه فقط به استمرار سیاست

  71مدارانه تقلیل داد.گروه ه  ذهن نخبگان سیاسی در یک کشور باشد به یک اندیش ه  باید ملک
موانع سیاسِی کارآمد کردن دیوانساالری آمیز و تفسیرپذیر تنها یکی از وجود قوانین تبعیض

کنار  نهادهایی است که همگی در ه  روند. مانع مهم دیگر ساختار پراکندشمار میدولت در کشور به
دیوانساالری و  ه  شوند. در واقع در بررسی رابطقوای مجریه و مقننه و قضائیه ذیل دولت تعریف می

و جوهرگرا و هنجاربنیاد  از دولت  ش مشخص شدهدولت، اشتباه معمول آن است که تعریف از پی
های سیاسی و نهادی مورد بررسی انداز مفروض دانسته شده و سپس ارتباط آن با سایر حوزهدر چشم

 ۀوقفیب بندِی صورت لیتحلکند، این دیدگاه از قرار گیرد. همانطور که بئاتریس ایبو یادآوری می
ایبو پیشنهاد برای گریز از این دام،  72گیرد.غفلت کرده آن را دارای ساختاری ثابت در نظر می دولت

شود که هم وی یادآور می. بازگردیمشناسی تاریخی های بزرگ و کالسیِک جامعهبه چهرهکند که می
-اختیار میما در  رویکرد برایفوکو ، ابزارهای نظری و تحلیلِی مناسب و هم میشل آثار ماکس وبر 

 همواره و بوروکراتیک عقالنی-قانونیای از دولت برای توصیف قالب ویژهنویسد که ایبو میگذارند. 
ه و شوداستفاده می« دولت وبری»از اصطالح  با  دانند.پرداز این قالب آرمانی میوبر را عمدتًا نظری 

  :اندیشیدمداخلۀ نامداوم نیز می از منظرغیربوروکراتیِک دولت  َاشکاِل سایر  این همه، وبر دربارۀ
برد. های فئودالی به کار میبرای توصیف بافت را به صورت خاص  « ریزیبرون»او انگارۀ 

وبر به ما  73تواند به کار تحلیل انواع حکمرانی که ما مطرح کردیم بیاید.این انگاره می
ادارِی بزرگ های دستگاه تخصیص بودجه بهگوید این نوع ِاعمال قدرت که از می

کند، به لحاظ تاریخی، امری رایج بوده است. این موضوع به هیچ وجه، خودداری می
هایی از تاریخ که چندان ها یا برههحکومت نیست، بلکه ویژگِی بافتیا نشانۀ غیاب دولت 

کا ندارند.  هایسازوبرگاست که بر  آنبوروکراتیک نیستند،  کا یا چندان ات  ت ات  مدیری 
گوید جنگ، استخراج نیز در همین راستا است و به ما می  74دل و چارلز تیلیونان برآثار فر

گیری ، در کنار هم، بر شکلدارندخصوصی  حالتمنابع و انباشت اقتصادی که اغلب 
  75اند.های اروپایی تأثیر گذاشتهدولت



بخشی به آن مهای دیوانساالری و تالش برای استحکامشخص است که از این منظر ارزیابی ضعف
تواند بدون ارتباط و درک تأثیرگذاری نوع اعمال قدرت در کشور فهم و اصالح شود. روشن نمی

پس از آن کشور را درگیر خود ساختند، دولت را  ه  است که وقوع انقالب و جنگی که تقریبًا بالفاصل
هایش کردند که به بسیاری از مسئولیت« ریزیبرون»اش وادار به برای حفظ و حراست از فراگیری

های رسد جمع کردِن آنها در شرایط سیاسِی پس از پایان جنگ میسر نگشت و چه بسا در سالنظر می
بعد به علت باال گرفتِن منازعات و مشاجرات جناحی و عللی دیگر تشدید نیز شد. اکنون بسیار 

ستحکام دیوانساالری آید که بتوان بدون بازبینِی آن تصمیمات از عدم اغیرمحتمل به نظر می
انداز، این عدم برخورداری از استحکام، خود عاملی است در جهت صحبت کرد. زیرا در این چشم

تر و غیرمحتمل پیروزی انقالب صورتبندی شده است تداوم کارکرد دولت به آن شکلی که پس از
ت آنکه بتوان به اصالح ساختار دیوانساالری بدون ورود به بحث اصالح ساختارها ی کالن هم 

 گماشت. 
 

 سخن پایانی
جمهوری ل ریاستاو   ه  از زمان ظهورش همچون یک جریان سیاسی، به جز در دورطلبی اصالح

ترین د خاتمی گرایشی مستمر به غیر سیاسی شدن داشته است. با الزام به انزوای سیاسیسیدمحم  
 ۹۲در جریان انتخابات سال این گرایش تشدید شد و  ۸۸های این جریان پس از وقایع سال بخش

ای که به بعد مجموعه ۱۳۹۴به اوج رسید. در عمل از سال  ۹۴و سپس انتخابات مجلس در سال 
ای تخلیه طلبی در فضای سیاسی کشور حضور دارد از هرگونه وجه سیاسیهمچنان به نام اصالح

جمع به تالش خود  مهندسی ناظر بر اصالحات همچون یگانه گفتمان این-است و گفتمان فنیشده
ترین کند. گفتمانی که در شرایط فعلی مهمبخشی به این جمع فعالیت میبرای معنابخشی و هویت
های قانونی و سازوکارهای هایش جلب کردن توجه کارشناسان به ضعف  دستاورد سعی و تالش

فهرست  ه  و تهیاند ای است که منجر به ناکارآمدی دولت و گسترش فقر و فساد در آن شدهپنهانی
چشمگیری از سازوکارهایی است که چنانچه به قانون یا رویه تبدیل شوند امکان جلوگیری از بسیاری 

دولت خواهند داشت. با اینهمه به دو دلیل می توان  ه  از معضالت و تخفیف و تحدید فساد را در بدن
، یعنی تبدیل شدن به قانون و توانند به هدف نهایی خودادعا کرد که این دستاوردها تنها زمانی می

سیاسی اصالحی تبدیل گردند.  دلیل چنین ادعایی  ه  اجرایی شدن برسند که به بخشی از یک برنام
آن است که پدید آمدن چنین وضعیتی اواًل حاصل تصمیماتی در ساختار کالن دولت از زمان 

رای فائق آمدن بر است و دوم حاصل نیازهای دولتی که ببازتأسیسش بعد از انقالب بوده
هایش به نهادهای متعددی برخی مسئولیت« ریزیبرون»هایش در حین حفظ اقتدار ناچار به ضعف

اند اما حتی کمتر از نهادهای بخش خصوصی به که هر چند نهادهای بخش عمومی تعریف شده



بدون اصالح دیوانساالری دولت گردن می گذارند. تغییر این وضعیت از درون ساختار دیوانساالری 
 در ساختارهای کالن ممکن نخواهد بود. 

تر مد  نظر قرار اصالحی کالن ه  بخشی از یک برنامعنوان بهاکنون اگر این دستاوردها نتوانند 
تر گیرند، در بهترین حالت همچون نصایحی مشفقانه و خیرخواهانه باقی خواهند ماند. اما محتمل

از سوی اقتدارگراترین نیروهای سیاسی حاضر در بخش است که به صورت گفتاری مشروعیت
ها برای کسب قدرت مورد نام مبارزه با فساد، کارآمد کردن دولت و مقابله با ابرچالشجامعه، به

استفاده قرار گیرند. نیروهایی که نه فقط به مشروط کردِن ساختارهای کالن قدرت سیاسی برای 
کشور اعتقادی ندارند بلکه بر هر چه محدود شدِن فضای سیاسی  ه  حل  و فصل مشکالت عدید

 ورزند. شرطی مناسب برای حل این معضالت اصرار میهمچون پیش
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