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کلیــهء حقــوق ایــن نریــه متعلــق بــه »حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان« اســت. بازنــر بخــش هــا یــا متــام فصلنامــهء 

»گیتــی مــداری« تنهــا بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.

ــدگان  ــگان و خوانن ــان نخب ــی در مي ــکوالر دموکراس ــامن س ــق گفت ــاعه و تعمي ــتای اش ــداری« در راس ــهء »گیتی م فصلنام

سياســی ايرانــی، بــا هــدف نهائــی ایجــاد آلرتناتیــوی ســکوالر دموکــرات بــرای جانشــينِی حکومــت مذهبــی چیــره بــر ایــران 

ــود. ــر می  ش منت

فهرست

۳ چند مالحظه در مورد »استبداد«       

اسامعیل نوری عال

 8 چرا ج.ا.ا. نظامی تامگرا است!       

پرویز دستاملچی

2۱ گذار از استبداد        

عطا هودشتیان

۳۳ »دموکراسی در نفس خود پراگاتيسم و دوری از ايدئولوژی و مذهب را نهفته دارد.«  

گفت و گو با محمود مرادخانی

۳8 بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم    

سام قندچی

4۳ ایران آینده و مردم ساالری       

کوروش زعیم 

۵۰ نظم پنهان و ثانوى؛ عامل بازآفرينى استبداد و فساد*     

جمشید قراچه داغی 

 ۵4 ميثاق ملی برای جلوگريی از بازتوليد استبداد      

۵۷ بيانيهء مشرتک دو حزب دربارهء راهکار »جلوگريی از بازتوليد استبداد«   
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چند مالحظه در مورد »استبداد«

 

اسامعيل نوری عال

انتشــار »ميثــاق ملــی بــرای جلوگــری از بازتوليــد اســتبداد« از جانــب »مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی   

ايــران« )کــه اعضــاء »حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان« نيــز عضــو آن هســتند و بــا انتشــار اعالمیــه مشــرتکی بــا »حــزب 

مروطــه ايــران )لیــرال دموکــرات(« از آن پشــتيبانی کــرده انــد(، عــالوه بــر جوانــب مختلــف را کــه در بــر دارد، توانســته 

اســت موضــوع نظــری مهمــی را در ســپهر سياســی اپوزيســيون مطــرح بســازد کــه مقالــهء حــارض در توضيــح ايــن موضــوع، 

و مفهــوم محــوری منــدرج در آن، يعنــی »اســتبداد«، بــه رشــتهء تحريــر در مــی آيــد.

لذا، بد نيست که نخست به استدالل آمده در آن »ميثاق« بپردازيم:  

ــا  ــد اســتبداد” )يعنــی هــامن مکانيســمی کــه، از انقــالب مروطــه ت »بــدون از کار انداخــن “ماشــن بازتولي  

ــان،  ــول زم ــوری، در ط ــه جمه ــاهی و چ ــه پادش ــی”، چ ــت پارملان ــوع “حکوم ــر ن ــا ه ــده ت ــب ش ــواره موج ــون، هم کن

ــر اصــول سکوالريســم،  ــی ب ــه دموکراســی مبتن ــوان ب ــوری - اســتبدادی شــود( هرگــز منــی ت ــی ديکتات ــه حکومت ــل ب تبدي

عــدم تبعيــض، آزادی، و اســتقالل رســيد. بــر ايــن اســاس کوشــش بــرای جلوگــری از بازتوليــد اســتبداد بــر هــر کار ديگــر 

اپوزيســيون مخالــف حکومــت اســالمِی مســتقر بــر کشــورمان اولويــت دارد و لــذا رضوری اســت کــه همــهء معتقــدان بــه 

ســکوالر دموکراســی، بــا عــزم بازگشــت بــه روح انقــالب مروطــه کشــورمان و درس آمــوزی از ناکامــی هــای آن انقــالب 

)کــه بــه لحــاظ افــزودن مطالبــی همچــون مذهــب رســمی، و نيــز امــکان برقــراری زنــدان سياســی، بــر قانــون برخاســته از 

ــد«. ــد مــورد توافــق کنن ــه جهــان گســرت حقــوق بــر، در چن ــام از مفــاد اعالمي ــا اله ــز ب آن انقــالب پيــش آمــد(، و ني

امــا واقعــاً منظــور از ايــن »اســتبداد« چيســت؟ آيــا ايــن يــک مفهــوم يگانــه و ســاده اســت يــا دارای انــواع و   

رشايــط مختلفــی اســت کــه جلوگــری از بــروز آنهــا تنهــا بــر اســاس شــناخت شــان ميــر اســت؟

 

 

ــن واژه  ــوم اجتامعــی و سياســی، و رواج ياف ــج در عل ــان فارســِی راي ــه درون زب ــش از هجــوم واژه هــای فرنگــی ب ــا پي ت

هائــی همچــون »ديکتاتــور« و »حاکــم توتاليــرت«، نويســندگان متــون نوشــتاری مــا اغلــب از يــک واژهء واحــد بــرای رســاندن 

مقاصــد مربــوط بــه اينگونــه واژه هــا اســتفاده مــی کردنــد کــه عبــارت بــود از »مســتبد«؛ و از ميــان خانــوادهء متصــل بــه 

آن هــم از واژه هــای »اســتبداد« و »اســتبدادی« يــاد مــی شــد. مثــالً، در حافظــهء معــارص مــا دو عبــارت »اســتبداد کبــر« 

و »اســتبداد صغــر« بــا خاطــرات انقــالب مروطــه گــره خــورده انــد و واژهء »اســتبداد« چنــان بــوی مروطــه را بخــود 

گرفتــه اســت کــه مــی تــوان بــرای داســتان آن انقــالب نــام »قيــام عليــه اســتبداد« را برگزيــد. واژهء »اســتبداد« در ادبيــات 

آن دوران در تقابــل دائــم بــا واژه هائــی چــون آزادی و عــدل و مجلــس و همنشــن ظلــم  و رسکــوب و فتنــه و بــال و شــاه 
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بــود. مثــالً، ملــک الشــعرای بهــار مــی رسود:

با شه ايران ز آزادی سخن گفن خطا است، کار ايران با خداست

مذهب شاهنشه ايران ز مذهب ها جداست، کار ايران با خداست

هر دم از دريای استبداد آيد بر فراز، موج های جانگداز

زين تالطم کشتی ملت به گرداب بالست، کار ايران با خداست...

و وقتــی هــم کــه فرهنگســتان رضاشــاهی بــه کار واژه ســازی و معــادل آفرينــی بــرای واژه هــای فرنگــی مشــغول شــد، واژهء 

اســتبداد چنــان در اذهــان سياســی جــا افتــاده بــود کــه ادبــای فرهنگســتان بــرای هــر ســه واژهء همــن معــادل اســتبداد را 

کافــی دانســته و نيــازی بــه اقتبــاس يــا خلــق واژه هــای ديگــری نيافتنــد. 

    

ادبيــات سياســی مــا نيــز، از ديربــاز، مشــحون از بکارگــری ايــن واژگان بــوده و ايــن واقعيــت خــود نشــان از   

آن دارد کــه چگونــه رسنوشــت سياســی جامعــهء مــا بــا »اســتبداد اشــخاص ســلطه جــو« همــراه بــوده اســت. مثــالً در جــای 

ــم: ــی خوري ــر م ــالت ب ــارات و جم ــه عب ــه اينگون ــی« ب ــخ بيهق ــای »تاري ج

- سلطان دست از استبداد و تدبیرهای خطا نخواهد کشید   

- این خداوند را استبدادی است از حد و اندازه گذشته   

- می بینی این استبدادها و تدبیرهای خطا را که این خداوند پیش گرفته است   

- آنچه مثال وی نگاه داشتند و آنچه بر طریق استبداد رفتند   

- طبع این خداوند دیگر است که استبدادی می کند بی اندیشه  

- این خداوند ما استبدادی عظیم دارد که هرنها را می پوشاند   

- بطمع محال و استبداد در این کار پیچیده است  

و در کلیله و دمنه هم به مواردی از اينگونه بر می خوريم:

- از این استبداد درگذر  

- ]يا[ سلطان، برخالف رضای پدر، بر تفویض شغل دیوان خود استبدادی منی توانست منود.  

و مولوی هم از اين بيت ها کم ندارد:  

راند دیوان را، حق، از مرصاد خویش 

عقل جزوی را ز استبداد خویش

بــر اســاس ايــن گونــه تجربــه و نــگاه اســت کــه فرهنــگ هــای لغــت فارســی معانــی اســتبداد را چنــن رديــف   

ــد: ــرده ان ک

- بخــودی خــود کار کــردن - بخــودی خــود بــکاری قیــام کــردن، بخــودی خــود بــکار ایســتادن - بــه میــل و رٲی   

خــود کار کــردن

- تنها بر رس کاری ایستادن، متفرد بکاری شدن  

-  تفرّد   

- استقالل  

- خودرائی  

- خودکامگی  

- خودرسی  

- خیره رائی   

۳
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- خودمحوری  

- یکدندگی  

- فرمانروایی مطلق   

- توانای ظلم و تعدی بودن  

- منع کس قبول نکردن

ــا کشــور،  ــواده ت ــف اجتامعــی، از خان ــت هــا و رابطــه هــای مختل ــوان در موقعي ــی ت ــی هــا را م ــن ويژگ اي  

مشــاهده کــرد و، بــر همــن اســاس ايــن مجموعــه، فرهنــگ هــای واژگان سياســی واژه / مفهــوِم »اســتبداد« را بــه چنــد 

ــد: ــی کنن ــف م ــورت تعري ص

- حکومتــی کــه مــردم در آن نقشــی ندارنــد و فرمانروایــان مقیــد بــه قانــون نیســتند و بــه میــل و ارادۀ خــود   

می گیرنــد. تصمیــم 

- حکومت خودرسانه و مهارنشدۀ یک فرد یا گروه.  

- حکومــت جامعــه ای کــه در آن قــری خــاص )مثــالً، پرولتاریــا( قــدرت سیاســی را در دســت دارد و بــه طــرف   

برپایــی حکومتــی ايدئولوژيــک پیــش مــی رود.

- حکومت استبدادی نظامیان که معموالً بعد از »کودتا« برقرار می شود.  

در علوم سياسی جديد اما برای استبداد انواعی را از نقطه نظرهای زير قائلند:  

- از لحاظ فردی يا جمعی بودن استبداد   

- از لحاظ ميزان قبول مردم  

- از لحاظ حوزهء شمول.  

فرنگيــان، بــا توجــه بــه انــواع قلمروهــای فــوق، واژگان متعــددی را بــه کار مــی برنــد کــه هــر يــک معــرف   

اســت: اســتبداد  از  نوعــی 

- در حــوزهء »اســتبداد فــردی« بيشــرت از واژهء )هــای( despot و autocrat اســتفاده مــی شــود. بديــن معنــی   

کــه يــک »فــرد« تنهــا قــادر مــی شــود تــا قــدرت تــام را در دســت گرفتــه ســلطهء خــود را بــر ديگــران مؤکــد کــرده و ارادهء 

ــد. ــل کن ــان تحمي ــر آن خــود را ب

ــار  ــه ســلطهء خودمخت ــرد و آن را ب ــام ب ــوان از authoritarianism ن - در حــوزهء »اســتبداد جمعــی« مــی ت  

کــرد. اطــالق  کوچــک  و  بــزرگ  اجتــامع  هــر  در  حاکمــه  دســتگاه  گرداننــدگان  از  گروهــی 

ــه »متاميــت خواهــی« ترجمــه شــده  ــد کــه در فارســی ب - »اســتبداد کامــل« را Totalitarianism مــی خوانن  

اســت.

- در حــوزهء اســتبداِد همــراه بــا موافقــِت کــم و بيــش مــردم، از واژهء dictator اســتفاده مــی شــود. وجــود   

رضايــت نســبی در ايــن مــورد بــه تاريخچــهء ايــن نــوع اســتبداد در روم باســتان بــر مــی گــردد. در آن زمــان و مــکان نوعــی 

ــه مــی شــد. امــا در مــوارد بحرانــی همچــون  ــود و تصميــامت در مجلــس ســنای روم گرفت دموکراســی ارشافــی برقــرار ب

جنــگ، کــه رشايــط موجــود تريــع در تصميــم گــری هــا را ايجــاب مــی کــرد، مجلــس ســنا يکــی از مديــران جامعــه را 

انتخــاب کــرده و بــه او اختيــار »ديکتــه کــردن« تصميــامت را مــی داد و بــه ايــن خاطــر او را »ديکتاتــور« مــی خواندنــد. 

در دوران کنونــی نيــز هــرگاه بحــران هــای حــاد در جامعــه پديــد آيــد اعطــای اختيــارات خــاص بــه يــک رهــر امــر دور از 

ذهنــی نيســت و از آنجــا کــه ايــن اختيــارات از جانــب جمــع بــه فــرد داده مــی شــود وجــود نوعــی توافــق و رضايــت در 

آن مفــروض اســت. 

شــايد داســتان مطالبــهء اختيــارات از جانــب دکــرت محمــد مصــدق بــه هنــگام رســيدن بــه نخســت وزيــری،   

و تصويــب آن بوســيلهء مجلــس شــورای ملــی، منونــه ای از ايــن مــورد باشــد کــه بــه نظــر مــن هنــوز جوانــب سياســی و 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــی ق ــه تفصيل ــورد توج ــی آن م حقوق
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در عــن حــال مــی تــوان بــه اصطــالح »مســتبد منــور« کــه در دوران مروطــه رايــج شــده بــود نيــز اشــاره کــرد.   

ــا »خرخــواه« )benevolent dictator( کــه بخشــی  ــور دلســوز« ي ــارت »ديکتات ــود از عب ــز ترجمــه ای ب ايــن اصطــالح ني

ــد. ــی ده ــاص م ــود اختص ــی بخ ــث سياس ــاص را در بح خ

همچنــن بايــد توجــه داشــت کــه اغلــب پيــش مــی آيــد کــه يــک »ديکتاتــور« )بــه معنــای صاحــب اختيــارات   

ــر  ــن صــورت او ديگ ــد. در اي ــارات خــود رصفنظــر کن ــز نخواهــد از اختي ــع بحــران ني ــس از رف ــری( پ ــم گ خــاص تصمي

ــود. ــی ش ــتبد م ــه ای مس ــه خودکام ــل ب ــوده و تبدي ــور نب ديکتات

ــف  ــده از حــوزه هــای مختل ــی برآم ــی هائ ــروه مســتبد دارای ويژگ ــا گ ــرد ي ــک ف ــه ي ــد ک ــی آي ــش م گاه پي  

مثــالً: شــوند.  مــی  اســتبداد  انــواع  کارکــردی  و  معنائــی 

- شــخص مســتبد مــی توانــد حــوزهء کوچکــی از دخالــت در کار مــردم را اختيــار کــرده و در بــرون از آن حــوزه   

آزادی هــای مختلــف مــردم را رعايــت کنــد. در بســياری از کشــورهای در حــال توســعه بــه ايــن مــورد مــی تــوان برخــورد 

کــه دســتگاه حاکمــهء اســتبدادی تنهــا آزادی هــای سياســی مــردم را ســلب کــرده و آنهــا در مــوارد ديگــر زندگــی اجتامعــی 

آزاد مــی گــذارد.

- امــا گاه اســتبداد موجــب ســلب همــهء آزادی هــا شــده و »اســتبداد محــدود« بــه »اســتبداد لــگام گســيخته«   

تبديــل گشــته و حکومــت بــه »متاميــت خواهــی« متاميــل مــی شــود. معمــوالً حکومــت هــای ايدئولوژيــک )و، از جملــه، 

مذهبــی( اينگونــه اســتبداد را بــا خــود بهمــراه مــی آورنــد و بــرای همــهء رفتارهــا و گفتارهــا و کنــش هــای مــردم احــکام 

خــاص صــادر کــرده و همــگان را بــه رعايــت آن احــکام وادار مــی کننــد. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، چــه مذهبــی 

و چــه غــر مذهبــی، برآمــد وجــود حکومــت هــای متاميــت خــواه اســت.

امــا واقعيــت آن اســت کــه در زبــان فرنگــی نيــز، جــدا از مقولــهء فاعــل و اســم فاعــل، وقتــی بــه صفــات و   

اثــرات و مظاهــر صفــات مــی رســيم، اغلــب ايــن مفاهيــم را يکســان مــی بينيــم. از آن جملــه مــی تــوان بــه ايــن مــوارد 

ــرد: ــاره ک اش

- تســلط و غلبــه و تفــوق و اســتيال و تحکــم و چرگــی از رشوط تحقــق هــم »ديکتاتــوری«، هــم »حاکميــت   

توتاليــرت« و هــم »دسپاتيســم« انــد و واژهء »اســتبداد« در مــورد همــهء آنهــا کاربــرد دارد. از همــن رهگــذر اســت کــه پــس 

از اســالم حکمرانانــی کــه از خليفــهء مســتقر در بغــداد اجــازهء حکومــت مــی گرفتنــد »ســلطان« خوانــده مــی شــدند، بــه 

معنــی کســی کــه بــر ديگــران ســلطه و تســلط دارد. چنــن کســی الجــرم اهــل اســتبداد بــود و - احيانــاً در خفــا! - »مســتبد« 

هــم خوانــده مــی شــد.

- امــا از آنجــا کــه پذيــرش ســلطه چنــدان بــا طبــع آدمــی جــور نيســت، »ديکتاتــوری« و »حاکميــت توتاليــرت«   

و »دسپاتيســم«، و مجموعــاً »ســلطهء اســتبدادی«، بــا امــر ديگــری بــه نــام »زور« و »جــر« و »اقتــدار« نيــز همــراه مــی 

ــوند.  ش

- در عــن حــال، »ديکتاتــور« و »حاکــم توتاليــرت« و »دســپات« )يــا »حاکــم مســتبد«( کســی اســت کــه بــرای   

ــه روزگار دموکراســی و  ــروز هــم ک ــی ام ــدارد. حت ــازی ن ــدان ني ــان چن ــی مردم ــت واقع ــه رضاي ــه »ســلطه« ب رســيدن ب

انتخابــات و گزينــش مردمــان اســت، شــخص مســتبد مــی کوشــد از همــهء همــن وســائل نيــز بــرای رســيدن بــه ســلطه 

ــد. ــان نده ــوش نش ــز روی خ ــا ني ــه اينه ــر ب ــرد، ديگ ــوش ک ــا خ ــون ج ــرده و، چ ــتفاده ک اس

- رشط ديگــر تحقق»ديکتاتــوری« و »حاکميــت توتاليــرت« و »دسپاتيســم« )يــا اســتبداد( امــری بــه نــام »مترکــز   

قــدرت« اســت. حاکــم مســتبد تحمــل داشــن رقيــب يــا همســان و همــدوش را نــدارد و همــواره مــی کوشــد تــا قــدرت را 

۶

۷



۱
۳
۹
۷
ر  

م    بها
ش

ش
ی 

ره 
ا

ش
ی    

ر
دا

م
ی 

گیت

7

ــد. ــز کن ــامدش متمرک ــورد اعت ــتياران م ــدودی در دس ــا ح ــود و ت ــخص خ در ش

- همچنــن »ديکتاتــور« و »حاکــم توتاليــرت« و »دســپات« )يــا »حاکــم مســتبد«( مــی کوشــند تــا مجــاری اطــالع   

رســانی بــه مردمــان را در کنــرتل خــود درآورده و اخبــار را سانســور منــوده و يــا قلــب کننــد.

ــتبداد( ســلب آزادی هــای  ــا اس ــرت« و »دسپاتيســم« )ي ــت توتالي ــوری« و »حاکمي ــر »ديکتات ــوارض ديگ - از ع  

ــه رفتارهــای يکســان و »يونيفــورم« اســت. ــرای کشــاندن مــردم ب گوناگــون ديگــران، دخالــت در کار مــردم، و کوشــش ب

- و ايــن هــا همــه بــه معنــای »ســلب قــدرت از ديگــران« و نشــاندن اراده و تصميــم »ديکتاتــور« و »حاکــم   

توتاليــرت« و »دســپات« )يــا »حاکــم مســتبد«( بجــای خواســت هــای آزادانــهء آنــان اســت.

ــه روشــن مــی شــود  ــن نکت ــم، اي ــد اســتبداد« برگردي ــرای جلوگــری از بازتولي ــی ب ــاق مل ــه »ميث ــر ب حــال، اگ  

کــه - اگرچــه »ديکتاتــوری« و »حاکميــت توتاليــرت« و »دسپاتيســم« در عمــل دارای ويژگــی هــای مشــرتکی هســتند امــا - 

اپوزيســيون حکومــت اســالمی مســلط بــر کشــورمان ناگزيــر اســت نخســت توضيــح دهــد کــه در ايــران امــروز و تحــت 

ســلطهء حکومــت اســالمی بــا چــه نــوع »اســتبدادی« روبــرو اســت و آنــگاه، بــر اســاس شــناخت ماهيــت ايــن اســتبداد، 

ــا اســتبداد اســت. ــده ب ــارزه کنن ــاد مب ــی هــر نه ــن دســتور کار اصل ــد. اي ــم کن ــا آن را تنظي ــارزهء خــود ب ــات مب جزئي

دنور، ۲۱ تر ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ جوالی ۲۰۱۸
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چرا ج.ا.ا. نظامی تامگرا است!

پرویز دستاملچی

 

 Giovani( ــدوال ــی آِمن ــت. ُجوان ــا اس ــم Totalitarismus / Totalitarism( از ایتالی ــی )توتالیتاریس ــام گرای ــه واژه ت ریش

Amendola(، روشــنفکری ضــد فاشیســت، در نوشــته خــود، در ۱۲ مــاه ِمــه ۱۹۲۳، بــرای اولیــن بــار، موســولینی را متهــم 

بــه تــام گرایــی، بــه معنــای تشــکیل یــک حکومــت بــا خواســتی تــام یــا مطلــق مــی کنــد. موســولینی نــه تنهــا ایــن اتهــام 

را رد نکــرد، بــل در ۲۲ ژوئــن ۱۹۲۵  از ایــن واژه بــرای توضیــح و توصیــف نــوع حکومــت خــود بهــره ُجســت. او رابطــه 

ــرای حکومــت،  ــز و همــه کــس در خدمــت و ب ــد: »همــه چی ــن توصیــف و تعریــف مــی کن حکومــت و جامعــه را چنی

حکومــت برفــراز همــه چیــز و هــر کــس!«. اپوزیســیون ایتالیــا، بــا یــاری واژه تــام )Total( ســعی می کــرد ویژگــی اساســی 

یــک نظــام  سیاســی جدیــد، فاشیســم را توضیــح دهــد. ایــن واژه بعدهــا از ســوی جنبــش فاشیســتی ایتالیــا بــرای توصیــف 

جنبــش سیاســی بــکار بــرده شــد. واژه تامگــرا در آملــان نیــز از ســوی مخالفــان نظــام ناسیونال-سوسیالیســت آملــان، نازیســم، 

از ســال های ۱۹۳۳ بــه بعــد، در رابطــه بــا بیــان وجــوه مشــخصه نظــام سیاســی هیتلــر بــکار بــرده مــی شــود. تامگرایــی 

)توتالیتاریســم(، در اســاس واژه ای اســت در برابــر کرثتگرائــی )پلورالیســم( و جنبشــی ضــد آن.

تامگرایــی یعنــی شــکل دادن هدفمنــد جامعــه بــا اســتفاده از ابــزار حکومــت بــه عنــوان نهــاد تســلط  تــام بــر   

شــهروند، همــراه بــا یــک ایدئولــوژی »رهایــی بخــش« مطلــق، بــرای رســاندن انســان بــه رس منــزل «ســعادت نهایــی«، بــا 

رهــری فرهمنــد و برفــراز جامعــه و حکومــت. اینکــه »ســعادت نهایــی« چیســت و »ایدئولــوژی« حکومــت کــدام اســت 

و »رهــر« مقــدس چگونــه شــخصیتی اســت، همگــی بســتگی بــه بســرت فرهنگــی ای دارد کــه حکومــت تــام از درون آن 

بیرون می آید. تجسم وطنی این جامعه ایده آل، برای خمینی یا بنیادگرایان اسالمی-ایرانی والیت فقیه بود.  

ــا او  ــا ورود بــه حــوزه  فــرد و خانــواده  تــالش مــی کننــد بــر وجــدان شــهروند مســلط شــوند ت ــان ب تامگرای  

پنــدار و کــردار خــود را مطلقــا در تطابــق بــا ایدئولــوژی یــا جهــان بینــی حکومتگــران قــرار دهــد. یعنــی، اگــر حکومتهــای 

آتوریــرت آزادیهــا را محــدود مــی کننــد، نظامهــای  تامگــرا اصــوال دشــمن آزادی انــد و کمــر بــه نابــودی آن مــی بنــدد. آزادی 

انســان در جامعــه در درجــه اول، یعنــی رابطــه شــهروند بــا حکومــت، حکومــت اســت کــه او را از آزادی اندیشــه و بیــان 

ــا تحــزب  و... محــروم مــی ســازد. ــا آزادی مــرام و مســلک، ی آن، ی

بســیار گفتــه مــی شــود کــه حکومــت ایــران تامگــرا نیســت و در ایــن رابطــه  عمدتــا بــه »کــرثت« در جامعــه   

ــا اجــرای  اســتناد مــی شــود. ایــن منتقــدان توجــه ندارنــد کــه خواســت متــام قــدرت و کنــرتل متــام و مطلــق  جامعــه، ب

عملــی آن دو تــا اســت. در هیــچ یــک از نظامهــای تامگــرا، از استالینیســم تــا نازیســم و فاشیســم، در هیــچ یــک کنــرتل 

حکومــت بــر همــه شــهروندان و جامعــه آنچنــان نبــود کــه نظریــه پردازانــش مدعــی بودنــد. حتــی در آملــان نازیســم هــم 

حکومــت نتوانســت کنــرتل تــام خــود را بــر جامعــه حاکــم کنــد.  خمینیســم، تنهــا نــگاه از پائیــن بــه جامعــه نیســت، بــل 

بخش یکم 
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برعکــس، عمدتــا نــگاه از بــاال، از حکومــت بــه پائیــن اســت. حکومتــی کــه مــی خواهــد بــا کمــک یــا تحــت »رهــری« 

مقدســانه جانشــین امــام پنهانــش،  جامعــه را یــک شــکل و یــک اندیشــه کنــد. مــی خواهــد بــه نــام »اللــه« و بــا احــکام 

ــد.  ایــن خواســت حکومــت و حکومتگــران اســت کــه  ــد، و مــی کن ــر مردمــان حکومــت کن ــه او ب و موازیــن منتصــب ب

بــا رشایــط واقعــی اجتامعــی دو امــر متفــاوت اســت. در جامعــه، در شــهرها و روســتاها، در مــدارس و کارخانــه هــا، در 

ــت،  و از ســوی  ــان، و در ...، از یکســو مقاوم ــا، در زن ــا فرهنگه ــان و مذاهــب، ی ــی ادی ــواده، در رنگارنگ ــای خان واحده

دیگــر اســتیصال حکومــت اســت. نــگاه کنیــد بــه حجــاب و جنــگ پایــان ناپذیــر چهــل ســاله بنیادگرایــان اســالمی در ایــران. 

حکومتگــران مــی خواهنــد کل جامعــه را یکدســت کننــد، امــا منــی تواننــد، حکومــت مــی خواهــد، امــا منــی توانــد یــا بعضــا 

منــی توانــد، زیــرا جامعــه در خویــش کرثتگــرا اســت. 

انســان زمانــی مــی توانــد در جامعــه در کنــار کســی دیگــر در صلــح زندگــی کنــد کــه پذیرفتــه باشــد، دیــن و   

مذهــب  یــا مــرام و مســلک او بــه هــامن انــدازه ارزش دارد کــه مــال دیگــران. یعنــی بپذیــرد کــه دیگــران هــم مــی تواننــد 

بــه انــدازه او »حــق« داشــته باشــند. اگــر نپذیرفــت، پایــه صلــح اجتامعــی از میــان مــی رود. والیــت فقیهیــان حکومتــی  

را پایــه گذاشــته انــد کــه از بنیــاد نافــی »حقــوق« مســاوی همــه در برابــر قانــون اســت. آنهــا »ارزش« هــای خــود را، کــه 

تنهــا یکــی از ارزشــهای موجــود در جامعــه اســت، حقیقــت مطلقــی مــی داننــد کــه همــه بایــد آن را بپذیرنــد، در پنــدار، 

گفتــار و کــردار. ریشــه دشــمنی مطلــق بــا دگراندیشــان و دگرباشــان در همیــن اســت. حتــی در میــان خــودی هــا، تنهــا 

»خوانــش«ی مــورد پذیــرش اســت کــه »قرائــت« آنهــا از دیــن و احــکام اش باشــد. والیــت فقیهیــان مــی خواهنــد )امــا 

تاکنــون نتوانســته انــد( نــه تنهــا همــه چیــز را بنــا برتصــورات خویــش دگرگــون کننــد، بــل یکدســت ســازی کننــد، از اندیشــه 

تــا عمــل.  وجــوه  مشــرتک نظامهــای تامگــرا عبارتنــد از:

جهان بینی

متــام نظــام هــای تامگــرا دارای یــک جهــان بینــی »شــفابخش« هســتند. آنهــا حقانیــت یــا »مروعیــت« خویــش   

را در یــک »جریــت« مــی داننــد. جریــت الهــی، تاریخــی- طبقاتــی، نــژادی یــا...، ایــن »جریــت« نــه بــر اســاس واقعیــات 

ــا شــده اســت.  ــا مذهــب بن ــن ی ــا مســلک، دی ــوژی، یــک جهــان بینــی، یــک مــرام ی ــر روی یــک ایدئول اجتامعــی، کــه ب

ایــن ایــده، یــا جهــان بینــی، بــرای آنهــا »حقیقــت مطلــق« و گویــا تنهــا راه دســت یازیــدن انســان بــه خوشــبختی اســت، 

خوشــبختی کــه توجیــه گــر خشــونت مــی شــود. هــدِف متــام نظــام هــای تامگــرا رســیدن بــه بهشــت »موعــود«، بــه »آرمــان 

شــهر« اســت. در ج.ا.ا. مناینــدگان خــود خوانــده »اللــه«، بــا اســتناد بــه کتــاب مقــدس، )بــه عنــوان مثــال( مدعــی شــدند 

اگــر دســت ســارق بریــده شــود، دزدی از میــان خواهــد رفــت. دســتها و گردنهــا را تــا تــوان داشــتند بریدنــد، امــا »دزدی« 

ــا گســرتش فقــر و فســاد، افزایــش  ــد و ب ــا برجــا مان ــا برخــالف تصــورات الهــی، پ ــوان یــک معضــل اجتامعــی، حت ــه عن ب

یافــت. 

در نظــام تامگــرا »حقیقــت«، کــه مطلــق و جهانشــمول اســت، در دســت حکومتگــران، در دســت رهــر اســت.   

ــن نظــام، انســان را براســاس اهــداف از  ــد. در ای ــه یــک شــیوه بیاندیشــند و راه و روش یکســانی را بپذیرن ــد ب همــه بای

پیــش تعییــن و تعریــف شــده شــکل مــی دهنــد. ایــن رونــد بخشــی از پروســه از میــان بــردن هویــت فــرد و شــخصیِت 

فــردی اســت. بایــد انســان جدیــدی ســاخته شــود کــه تصــورات او، هــامن تصــورات حکومتگــران باشــد. او بایــد ُمهــره ای 

در خدمــت حکومــت شــود. حکومــت تعییــن کننــده افــکار، عقایــد، رفتــار و کــردار شــهروندان اســت و آن را کنــرتل مــی 

کنــد، یــا مــی خواهــد چنیــن کنــد. در نظــام تامگــرا انســان واقعــا موجــود مــورد پذیــرش نیســت، انســان بایــد از نــو تربیــت 

شــود تــا انســان »نویــن«، یــا مســلامن نــاب ســاخته شــود، از راه »انقــالب فرهنگــی« ]در اوالیــل انقــالب اســالمی در ایــران[، 

و اگــر نشــد از راه اردوگاههــای کار ]کــه در شــوروی بــر پــا بودنــد[. و در نهایــت  ناصالحــان پــاک ســازی مــی شــوند تــا 

جامعــه بــه انحــراف نــرود. 

رهرب مقدس 

در نظــام هــای تامگــرا، رهــری مقــدس و بــر فــراز قانــون و ملــت  اســت. خواســت او گویــا هــامن خواســت و   
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میــل و اراده عمومــی اســت. او تجّســم »ایــده مطلــق« و ُمنجــی جامعــه مــی شــود. او فصــل الخطــاب، افضــل، اکمــل و 

اصلــح اســت. خطاناپذیــر و انســانی مقــدس اســت در لبــاس الهــی، نــژادی، جریــت تاریخــی- طبقاتــی یــا امثــال آن کــه 

وظیفــه دارد جامعــه را بــه  بهشــت موعــود رهــری کنــد. مأموریــت او می توانــد نتیجــه جریــت تاریــخ در رونــد تکامــل 

جامعــه و حرکــت بــه ســوی »آرمــان شــهر« بــی طبقــه )آخــر تاریــخ(، یــا وظیفــه و مأموریتــی الهــی بــرای دســت یازیــدن 

بــه یــک جامعــه اســالمی نــاب، آخرالزمــان، تشــکیل امــت جهانــی اســالمی یــا انجــام یــک رضورِت طبیعــت، در تنــازع بقــاء، 

بقــای نــژاد برتــر و نابــودی نــژاد »پســت تــر«، در سوســیال- داروینیســم  باشــد. رهــر، در نظــام هــای تامگــرا، منــاد جهــان 

بینــی سیســتم و منــاد خواســت همگانــی، منــاد امــت اســت. او منــاد وحــدت و یگانــی جامعــه بــا حکومــت و خدشــه ناپذیــر 

اســت. قــدرت سیاســی، در نظــام تامگــرا، تقســیم ناپذیــر اســت و در رأس آن رهــر قــرار دارد. رهــری کــه گفتــه مــی شــود 

ــامل  ــا اِع ــز ب ــد همــواره از راه مــدرن تریــن شــیوه های مغزشــوئی و عــوام فریبــی، و نی مقــدس اســت. قــدرت رهــر بای

خشــونت عریــان، حفــظ  گــردد و گســرتش یابــد.

 ضد آزادیهای فردی و اجتاعی 

نظامهــای تامگــرا، اصــوالً، ضــد آزادیهــای فــردی و اجتامعــی، ضــد اندیشــه هــای لیــرال، ضــد هومانیســم، ضــد   

روشــنفکران و روشــنگری، ضــد دمکراســیهای مــدرن، مخالــف ارزش هــای نویــن، ضــد حقــوق بــر، علیــه تقســیم  و کنــرتل 

قــوا، ضــد کــرثت گرایــی ) پلورالیســم( سیاســی- فرهنگــی، و... هســتند. در نــگاه تامگرایــان، کســانی کــه از جهــان بینــی 

ــی مخالــف منــی شناســد. مخالــف سیاســی، مخالــف  ــد. تامگرای ــد، دشــمنان نظــام ان ــروی نکنن و سیاســت های مجــاز پی

ایدئولوژیــک، مخالــف سیاســتهای حکومتگــران و... بــی معنــا اســت. آنهــا همگــی دشــمنان نظــام انــد. نفــی آزادی هــای 

فــردی و اجتامعــی یــا کرثتگرایــی ریشــه در نفــی فــرد )فردیــت( و شــخصیت فــردی دارد. کســی کــه مســتقل و قائــم بــه 

ذات بیاندیشــد ودر پــی »ارزش« هــای فــردی اش باشــد، در نظــام تامگــرا اصــوالً جائــی نــدارد. در اینگونــه نظامهــا فــرد در 

جمــع، در طبقــه یــا حــزب، در اُمــت یــا حــزب اللــه، در نــژاد آریــا در جنبــش فاشیســتی، در امــت واحــد یکدســت حــل مــی 

شــود. زندگــی او، زندگــی بــرای اهــداف جمــع اســت و اهــداف »جمــع« را رهــر تعییــن مــی کنــد کــه مقــدس و همگانــی 

انــد. حقــوق بــر، بــه عنــوان حقوقــی در دفــاع از حقــوق فــرد در برابــر تجــاوزات حکومــت )گــران(، در تضــادی بنیادیــن 

بــا حکومتهــای تــام گــرا اســت.

تک حزبی 

نظــام هــای تامگــرا، اصــوالً، نظامهــای تــک حزبــی انــد. حــزب مجــاز، حــزب حکومتگــران بــا ایدئولــوژی رســمی   

اســت. رهــر در راس حــزب قــرار دارد و پنــدار و گفتــار و کــردار او فصــل الخطــاب در متــام زمینــه هــا و مقــدس اســت. 

احــزاب تامگــرا، در کنــار دســتگاه های امنیتــی مخــوف، ابــزار اصلــی رسکــوب دشــمنان )مخالفــان سیاســی(، از پاییــن و بــه 

دســت تــوده هــا هســتند. 

پلیس مخفی و توده همیشه در صحنه

نظامهــای تامگــرا بــرای رسکــوب هــر نــوع مقاومــت در جامعــه، از دو ابــزار اساســی رسکــوب اســتفاده مــی    

ــط  ــوده هــا محی ــان. ت ــدار حکومــت در خیاب ــوده هــای طرف ــد. پلیــس مخفــی و ایجــاد ُرعــب و وحشــت توســط  ت کنن

ــا هیــچ کــس احســاس اطمینــان بــه فــردای خــود  وحشــت ایجــاد مــی کننــد، جــّو عمومــی را چنــان متشــنج می کننــد ت

نداشــته باشــد و همــواره در تــرس زندگــی کنــد. قانــون در ایــن حکومتهــا، قانــون حکومتگــران اســت، یعنــی بــی قانونــی. 

ــوع مخالفــت ســازمان  ــی هــر ن ــس مخف ــران اســت. دســتگاه های پلی ــع و خواســت حکومتگ ــون، مناف ــف قان ــا تعری تنه

 ،SA( یافتــه یــا فعالــی را در نطفــه خفــه مــی کننــد. امنیــت قضائــی و اجتامعــی عمــالً از میــان مــی رود. واحدهــای اس-آ

مخفــف Sturm Abteilung(، واحدهــای رضبتــی و تشــکیالت شــبه نظامــی حــزب ناســیونال- سوسیالیســت کارگــران آملــان 

)نازیســم( بــود کــه در دوران جمهــوری وایــامر، پیــش از قــدرت یابــی نازیســم، بــه عنــوان نیروهــای انتظامــی حــزب در 

رشــد و بــه قــدرت رســیدن نازیهــا نقشــی بســیار مهــم و برجســته بــازی کــرد. اس- آ دو وظیفــه اساســی بــه عهــده  داشــت، 
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یکــی حفــظ تجمعــات خــودی از یــورش و تهاجــامت مخالفــان، و دوم برهــم زدن اجتامعــات دگراندیشــان و رضب و شــتم 

دگــر باشــان. 

ــه  ــر و چاقــو ب ــا بســیجیان زنجی ــه ی ــه و اوباشــان ســیه جامــگان و انصــار حــزب الل ــد حــزب الل درســت مانن  

دســت حکومتگــران در ج.ا. ایــران.  نیروهــای ســیاه حــزب اللــه و انصــار حــزب اللــه و... کــه در خیابــان نفــس بریدنــد و بــا 

زنجیــر و کارد و ســالح گــرم بــه رویارویــی دگرباشــان رفتنــد تــا خواســت »الهــی« را پیــاده کننــد و دســتگاههای اطالعاتــی 

ــر رسجــای خــود  ــد و دگراندیشــان را ب ــا رس برن ــه هــر جــا فرســتادند ت ــش را ب ــان« خوی ــام زم ــام ام ــازان »گمن ــه رسب ک

ــد.  ــدام کردن ــاه را اع ــی گن ــی سیاســی ب بنشــانند. و هــزاران زندان

انحصار رسانه های گروهی و عوام فریبی 

نظــام هــای تامگــرا مجمــوع رســانه های گروهــی را در انحصــار حکومــت قــرار مــی دهنــد. از مــدرن تریــن   

وســائل ارتباطــات جمعــی بــرای دسرتســی بــه دور افتــاده تریــن تــوده هــا اســتفاده مــی کننــد. همــه جــا، در خانــواده، 

ــات و کار  ــی تبلیغ ــی زندگ ــی و فرع ــای اصل ــه ه ــام پهن ــط کار و ... در مت ــگاه، در محی ــه، در ادارات، در دانش در مدرس

»توضیحــی« ایدئولوژیــک مــی کننــد. مأمــوران »ایدئولوژیــک« آنهــا، مناینــدگان رهــر، همــه جــا حارضانــد. امنیــت زندگــی 

خصوصــی از بیــن مــی رود. همــه بایــد یــک نــوع فکــر کننــد، آن نــوع کــه حکومــت تعییــن مــی کنــد.  در دوران نویــن، در 

عــر اینرتنــت و فرســتندهای ماهــواره ای، اینرتنــت را فیلــرت و بشــقاب هــای گیرنــده ماهــواره هــا را ممنــوع مــی کننــد تــا 

شــاید اخبــار و اطالعــات الزم بــه دســت شــهروند نرســد و آنهــا از ایــن راه حداقلــی از انحصــار پخــش اطالعــات و اخبــار را 

همچنــان در دســتان خــود حفــظ کــرده باشــند. وزارت ارشــاد آنهــا، ابــزار اساســی کانالیــزه کــردن اندیشــه اســت. اندیشــه 

ای اجــازه انتشــار مــی یابــد کــه در هامهنگــی و همراهــی بــا جهــان بینــی آنهــا باشــد. 

فرهنگ و هرن

نظــام هــای تامگــرا، در زمینــه فرهنگــی، عمدتــاً ســنت گراینــد. ادبیــات، شــعر، نقاشــی، ســینام، تئاتــر و... همــه   

بایــد دارای یــک محتــوا باشــند. محتــوای آنهــا، بایــد هــامن ارزش هــای تعییــن شــده از ســوی حکومتگــران باشــد. انقــالب 

فرهنگــی مــی کننــد تــا اندیشــه هــا را یکدســت کننــد. هــرن و فرهنــگ مــدرن، »ضــد اســالمی«، »ُخــرده بورژوائــی«، »هــرن 

فاســد«، »فرهنــگ پســت« و... اســت. در ایــن نظامهــا ارزش هــای اجتامعــی جدیــد و مــدرن مطــرود و ُســنن »نــژادی«، 

»طبقاتــی«، »مذهبــی« برجســته مــی شــوند. نظامهــای تامگــرا اصــوالً ضــد روشــنگری و روشــنفکران انــد. زیــرا، روشــنگری 

نقطــه مقابــل تاریــک اندیشــی آنهــا اســت. در ایــن نظــام هــا، تنهــا معیــار اطاعــت و پیــروی محــض از حکومــت اســت. 

توانائــی، اســتعداد، تخصــص و ... خالقیــت تنهــا در رابطــه بــا محتــوا و اهــداف )سیاســی(  حکومتگــران معنــا دارد. در ایــن 

نظــام ایــامن تعییــن کننــده اســت، ایــامن بــه »ایــده« و اعتقــاد بــه حکومتگــران. تامگرایــان در حیــن دشــمنی بــا  ارزشــهای 

مــدرن، از مدرنرتیــن ابــزار کار و تکنیــک بــرای حکومــت خویــش بهــره مــی گیرنــد. بویــژه از مدرنرتیــن ابــزار ارتباطــات 

جمعــی. ایــن ابــزار بــرای حکومــت آنهــا غیــر قابــل چشــم  پوشــی اســت. از ایــن راه می تواننــد بــه دور افتــاده تریــن نقــاط 

نفــوذ کننــد و بــا تبلیغــات و مغزشــوئی ســاده  تریــن و وســیع  تریــن اقشــار تــوده  را بــه نفــع حکومــت بســیج کننــد. تــوده 

هائــی کــه بخاطــر ســطح نــازل آگاهیهــای اجتامعــی بــه راحتــی قابــل تحمیــق هســتند.  انقالبیــان مســلامن بنیادگــرا اکــرثا 

از مناســباتی مــی آینــد کــه اعــامل خشــونت فیزیکــی عمدتــا تنهــا امــکان اعــامل قــدرت و افزایــش قــدرت اســت. آنهــا 

کاربــرد خشــونت را دوســت دارنــد، زیــرا خشــونت بــه آنهــا برتــری و قــدرت مــی دهــد. آنهــا دشــمن خیالــی خویــش را 

آنقــدر شــکنجه مــی کننــد تــا توبــه کنــد، تــواب شــود. و تــواب، بــا توبــه خویــش و برگشــت بــه »حقیقــت« حکومتگــران، 

بــه همــه نشــان مــی دهــد و اثبــات مــی کنــد کــه راه دو تــا اســت، گــژ راهــه او، و »حقیقــت« مطلــق حکومتگــران.  تــواب 

بــا بازگشــت بــه »رصاط املســتقیم«، بــه راه درســتی کــه حکومتگــران در برابــرش مــی گذارنــد و بــه او دیکتــه مــی کننــد، 

حکومتگــران را در پنــدار خویــش تائیــد مــی کنــد کــه جامعــه  گویــا پــر از دشــمن اســت. و در ایــن رفــت و برگشــت، پنــدار 

تامگرایــان تبدیــل بــه حقیقــت وارونــه ای مــی شــود کــه دشــمنان خیالــی اثباتــش مــی کننــد. 
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دستگاه قضایی

در متــام  حکومتهــای تامگــرا، قــوه قضائــی، نــه نهــادی مســتقل از ســایر قــوا، بــل یکــی از ابــزار اصلــی تحقــق   

اهــداف  رهــری اســت. در اینجــا، قــوه قضائــی نــه نهــاد »داد« گســرتی، بــل ابــزار قضائــی حرکــت بــه ســوی »آرمــان شــهر« 

اســت  و نــه نهــاد مســتقل از حکومتگــران. در دادگاههــای رســمی نظامهــای تامگــرا، موضــوع بررســی نــه عدالــت و حقــوق 

شــهروند، کــه نشــان دادن هویــت »ضــد انقــالب« یــا مفســدان فــی االرض اســت. »دادگاه هــا«،  صحنــه هــای منایــش یــک 

درام مــی شــوند، نــردی میــان حــق و باطــل، میــان خوبــان و بــدان، خــدا بــا شــیطان، نــردی میــان اســالم بــا کفــر و... کــه 

بــا پیــروزی اســالم و شکســت کفــر پایــان مــی پذیــرد. وظیفــه اصلــی »دادگاه« ارائــه تصویــری عینــی- واقعــی و جســمی-

روانــی از مختصــات دشــمن بــه بیننــدگان و شــنوندگان همیشــه در صحنــه اســت تــا همــگان بداننــد کــه عبــور از خــط 

قرمــز حکومتگــران بــه چــه معنــا خواهــد بــود. 

دادگاههــا بایــد بــه تودههــا بفهامننــد کــه وفــاداری آنهــا بایــد نــه بــه همــر و خانــواده و دوســت و رفیــق، کــه   

بــه نظــام باشــد. پــس، بــرادر علیــه بــرادر، خواهــر علیــه خواهــر و زن علیــه شــوهر، و فرزنــدان علیــه پــدر و مــادر و...، و 

بــه نفــع نظــام شــهادت مــی دهنــد. اصــل، وفــاداری بــه نظــام اســت. در نظــام تامگــرا دادگســرتی ابــزار حفــظ حکومــت 

)گــران( اســت. در دادگاههــای ج.ا. متهــم همــواره بــه گنــاه )ناکــرده( خــود اعــرتاف مــی کنــد، بــا رسی افکنــده بــه پائیــن و 

نــادم از کار )ناکــرده( خویــش، در برابــر دادســتانی )جنایتــکاری( کــه عــدل و حقیقــت را منایندگــی مــی کنــد. از »دشــمن« 

بــه ایــن دلیــل ســلب شــخصیت مــی شــود تــا جانــش تبدیــل بــه جســمی بــی ارزش گــردد تــا عامــل بــدون اخــالق و وجــدان 

نظــام راحــت تــر بتوانــد بــا او هــر کاری کــه خواســت، بکنــد و پیــش از اعــدام، از رس رحــم و مــروت )اســالمی اش( بــه او 

تجــاوز کنــد تــا محکــوم شــاید بــه »بهشــت« رود.

تبلیغات و مغزشویی

در نظــام تامگــرا تــالش مــی شــود، از راه تبلیغــات و تــرور، »تعلیــم و تربیــت«، یــا ُرعــب و وحشــت، جامعــه را   

یکدســت و هامهنــگ کننــد تــا راه و روش زندگــی شــهروندان و اندیشــه آنهــا یکســان، ماننــد حکومتگــران شــود. در ایــن 

رابطــه محــدوده فــردی و حــوزه زندگــی خصوصــی از میــان مــی رود. فــرد بایــد قربانــی جمــع شــود و زندگــی او تنهــا در 

»جمــع«، در »امــت« و بــرای اهــداف آن معنــا داشــته باشــد. در نظــام تامگــرا هــدف همــواره توجیــه گــر وســیله اســت. 

بــرای رســیدن بــه آرمــان شــهر، بــه دنیــای »ســعادت« و »خوشــبختی« و »صلــح و صفــا«، هــر نــوع جنایتــی »عقالنــی« و 

توجیــه مــی شــود. سیســتم، همــواره نیازمنــد یــک »دشــمن« خارجــی اســت تــا از ایــن راه وحــدت میــان تــوده و رهــری 

از میــان نــرود و تعریــف دشــمن و شــخصیت او تنهــا در انحصــار حکومتگــران اســت: »ضــد انقــالب«، »ُخــرده بــورژوا« یــا 

»عوامــل امپریالیســت یــا صیهونیســم جهانــی«، »ضــد اســالم« یــا...؟

ــمن«  ــت. از »دش ــروم اس ــوق اش مح ــانی و از حق ــخصیت انس ــد ش ــوال فاق ــمن« اص ــرا »دش ــام تامگ در نظ  

ابتــداء شــخصیت زدایــی مــی شــود تــا بعــد راحــت تــر بتــوان او را تــرور روانی-جســمی کــرد. دشــمن کســی اســت کــه 

خوانــش او از انســان، جامعــه  یــا حکومــت، بــا قرائــت حکومتگــران متفــاوت اســت، همیــن. در نظــام تامگــرا، در فضــای 

بــی حقوقــی محــض بــرای »دشــمن« خیالــی، حامــی نظــام بــا یــک حقانیــت یــا مروعیــت- جریــت انقالبــی- نــژادی- 

تاریخــی- طبقاتــی- یــا دینــی- مذهبــی- اســالمی، از خــط  قرمــز هــر مــرز اخالقــی- اتیکــی عبــور مــی کنــد، اگــر اصــوال 

ــازی دو قطبــی دوســت و دشــمن، مرتــب تکــرار مــی شــود، و بایــد بشــود. اگــر  بــرای او مــرزی وجــود داشــته باشــد. ب

ــام  ــالن ام ــان، قات ــان، بهائی ــران طاغوتی ــا«، و در ای ــی »پرولتاری ــا دشــمنان طبقات ــد، ی ــان مقران مشــکلی هســت، یهودی

حســین، مســلامنانی کــه بــه انــدازه کافــی مومــن نیســتند. وجــود سیســتم دوگانــه دوســت و دشــمن الزم و ملــزوم چنیــن 

نظامهایــی اســت. دوســتان بــرای نامیــدن و مشــخص کــردن دشــمنان. و دشــمنان، خــود منــاد و موئیــد وجــود نیروهــای 

اهریمنــی انــد کــه همــواره در حــال توطئــه بــرای تخریــب نظــام هســتند. دنیــای دو قطبــی خوبــان و بــدان هــر روز بایــد 

تکــرار شــود تــا ملکــه ذهــن تــوده- امــت گــردد. تــوده ای کــه آنچنــان در »ایدئولــوژی« حکومتگــران غــرق مــی شــود کــه 

ــه ارتبــاط اخالقــی- وجدانــی خــود بــرای مقاومــت را از دســت مــی دهــد.  هرگون

در نظــام تامگــرا، حتــا تزئیــن شــهرها هــم تبدیــل بــه حــوزه دیگــری از اعــامل قــدرت حکومتگــران مــی شــود.   
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منادهایــی کــه در جهــان بینــی حکومتگــران منــی گنجــد، همگــی بایــد از فضــای شــهر بیــرون رود، پــاک و محــو شــود، حتــی 

از اســناد. تصاویــر خمینــی یــا رهــر همــه جــا حــی و حــارض اســت، آنقــدر بــزرگ کــه نیــاز بــه نــگاه کــردن نیســت. همــه، 

چــه بخواهنــد یــا نــه، او را مــی بیننــد. در نظــام تامگــرا، فضــای عمومــی تبدیــل بــه فضــای سیاســی ای مــی شــود کــه در آن 

حکومتگــران تصــورات خــود از زندگــی را بــه همــه تلقیــن یــا حقنــه مــی کننــد، نــگاه کنیــد بــه فضــای عمومــی )شــهرها( 

در دوران اســتالین، هیتلــر، کــره شــاملی و ج.ا.ا.، و... 

در نظــام تامگــرا، مردمــان بــا دو دنیــای واقعــی و خیالــی روبــرو انــد. صــدا و ســیامی نظــام دروغ مــی گویــد،   

ــا مــردم از چارچــوب نظــام خــارج  ــد ت ــد، همــه دروغ مــی گوین ــد، رهــر نظــام دروغ مــی گوی ــران دروغ مــی گوین وزی

نشــوند. حکومــت آنقــدر »تقیــه« مــی کنــد کــه مســلامن نــاب »نویــن« تقیــه را پــس مــی دهــد، همــه دروغ مــی گوینــد 

و اســاس اخالقــی جامعــه فــرو مــی ریــزد. فحشــاء کــه ممنــوع و غیــر رشعــی اســت، قانونی-صیغــه ای مــی شــود، از یــک 

ســاعت تــا هــر چقــدر کــه در تــوان »مشــرتی« اســت. مــرف مروبــات الکلــی ممنــوع اســت، امــا مراکــز درمانــی بــرای 

درمــان معتــادان بــه الــکل بــاز مــی شــود. دزدی برداشــن چیــزی بــا دســت تعریــف مــی شــود، امــا ریخــن پــول بــه حســاب 

ایــن و آن کــه غیــر رشعــی نیســت.

والیت فقیه

والیــت فقیــه یــک نظــام تامگــرا اســت. جهــان بینــی والیــت فقیــه »اســالم نــاب محمــدی«، یعنــی برداشــتی   

ویــژه و بنیادگرایانــه از یــک دیــن- مذهــب و ایده آلهــای آن اســت. ارزش هــای ایــن جهــان بینــی مطلــق و جهانشــمول، یــا 

باالتــر، »الهــی« انــد. مکتــب آنهــا کامــل و »مقــدس« اســت و بــرای هــر چیــز، از پیــش از تولــد تــا مــرگ، دســتورالعمل دارد. 

جهــان بینــی والیــت فقیــه، عمــالً، یــک دکرتیــن سیاســی و دکرتیــن نظــام حکومــت اســت. والیــت فقیــه بدیلــی )آلرتناتیــو - 

جانشــین( بــرای حکومــت، و نیــز بدیلــی بــرای راه و روش زندگــی در برابــر تــام مدلهــای »غربــی و رشقــی« اســت. جنبشــی 

سیاســی- دینــی، بنیادگــرا، متعصــب و شــبه نظامــی اســت کــه هدفــش ایجــاد »امپراتــوری اســالمی« )شــیعه دوازده امامــی( 

و بازگشــت بــه دوران محمــد اســت. والیــت فقیــه، هــم یــک مذهــب از دیــن اســالم اســت و هــم یــک نظــام سیاســی- 

اجتامعــی. والیــت فقیــه یــک آپارتایــد )نظــام تبعیــض گــرا( فرهنگــی، سیاســی و مذهبــی اســت. شــهروندانش را بــر اســاس 

اعتقــادات دینــی- مذهبــی جنســیتی، و نیــز مقــام و منصــب آنهــا، بــه خــوب و بــد، و بــد و بدتــر، تــا ســزاوار مــرگ تقســیم 

مــی کنــد. 

ــری مذهــب اســت. حــق،  ــل برت ــی نیســت، ب ــا طبقات ــژادی، ی ــری ن ــر اســاس برت ــه ب ــت فقی ــوژی والی ایدئول  

همــواره بــا پیــروان شــیعه دوازده امامــی پیــرِو مکتــب اصولــی و هــوادار نظــام والیــت فقیــه اســت. آنهــا حتــا میــان اصیــل 

 تریــن پیــروان خــود نیــز تفــاوت و متایــز قائــل مــی شــوند. بهرتیــن آنهــا، فقهــا و مجتهــدان هســتند. آنهــا »صالحــان« انــد 

کــه مــی بایســت بــر »اُمــت« حکومــت کننــد. مــردان پیــرو مکتــب اصولــی، امــا غیــر فقیــه و مجتهــد نیــز، از بخــش عمــده 

حقــوق خــود در قانــون اساســی محــروم هســتند. زن شــیعه پیــرو مکتــب اصولــی، در میــان ایــن اُمــت، انســان  درجــه ســوم 

ــا  ارزش هــای  ــا نظــام، یــا مخالفــان ب اســت. جهــان بینــی والیــت فقیــه الهــی، برفــراز ملــت و قانــون اســت. مخالفــان ب

نظــام، »شــیطان« تــا پیــروان شــیطان انــد. ایــن جهــان بینــی بــرای همــه مســائل اجتامعــی، پاســخ هائــی ســاده اندیشــانه، 

عــوام پســند )پوپولیســتی(، امــا قابــل »فهــم« بــرای امــت دارد. بــرای حفــظ قــدرت تقیــه مــی کنــد و وعــده مــی دهــد کــه 

آب و بــرق و خانــه همگــی مجانــی خوتهنــد بــود،  و امــروز کمــر مــردم زیــر هزینــه هــای ســنگین هــامن آب و بــرق و 

خانــه شکســته اســت.

تبلیغــات تامگرایــان همــواره نــه بــه روی عقــل، کــه بــه روی عواطــف رسکــوب شــده تــوده هــا نظــر دارد. در   

تبلیغــات والیــت فقیهیــان شــهادت و شــهید جائــی ویــژه دارد. شــهادت در راه »حــق«، یعنــی قربانــی شــدن فــرد بــرای 

جمــع، وجمــع یعنــی اُمــت، اُمتــی کــه پیــرو کــور رهراســت. اهــداف اُمــت را حکومتگــران و رهــری تعییــن مــی کننــد. 

چگونــه می تــوان حکومتــی تــام گــرا ســازمان داد، اگــر بنــا باشــد کــه اُمــت تبدیــل بــه شــهروندانی آگاه شــود، شــهروندانی 

ــه  ــت فقی ــرای والی ــام تامگ ــد. نظ ــود دارن ــت خ ــران را در خدم ــل حکومتگ ــران، ب ــت حکومتگ ــود را در خدم ــه خ ــه ن ک

)حکومــت اســالمی( بــر اســاس نفــی کامــل فــرد و فردگرائــی، و حــل شــدن در تــوده بنــا شــده اســت. تــوده ای کــه یــک 



۱
۳
۹
۷
ر  

م    بها
ش

ش
ی 

ره 
ا

ش
ی   

ر
دا

م
ی 

گیت

14

ارزش، یــک هــدف و یــک رهــر مقــدس دارد کــه برفــراز قانــون و ملــت عمــل مــی کنــد. ارزش هــای مقــدس، هــدف مقــدس 

و رهــری مقــدس. فــرد بایــد در تــوده حــل شــود، ماننــد قطــره آب در دریــا و آنــگاه خــود را فــدای حکومتگــران کنــد. 

نظــام تامگــرای والیــت فقیــه دارای یــک رهــر اســت. حقانیــت یــا »مروعیــت« رهــری از اندیشــه امامــت، در   

مذهــب شــیعه دوازده امامــی پیــرِو مکتــب اصولــی اســت. در والیــت فقیــه، حکومــت از آِن صالحــان )فقهــا و مجتهــدان( 

ــد. او تجّســم و منــاد خواســت الهــی اســت. اصــل رهــری و  ــر فــراز ملــت و قانــون عمــل مــی کن اســت. رهــر نظــام، ب

تقــدس او، و نیــز »مروعیــت« الهــِی قــدرت و مقــام او، کــه رهــر را بــر فــراز ملــت و قانــون قــرار مــی دهــد. در ایــن 

نظــام، رهــر باالتریــن مقــام اســت و اُمــت بایــد مطیــع او باشــد. او، در واقــع، اُمــت را کــه صغیــر و ناکامــل اســت، بــه 

ســوی راه راســت و ســعادت و خوشــبختی نهایــی هدایــت مــی کنــد، رســالت دارد کــه بکنــد. رابطــه رهــر بــا ملــت رابطــه 

فرمانــده و فرمانــر اســت. رهــر، منــادِ مذهــب و ارزش هــای مطلــق الهــی، منــاِد اهــداف مقــدس، َســمبُل یگانگــی و وحــدت 

میــان اُمــت در حکومتگــران اســت. او خــود را جانشــین امــام پنهــان مــی دانــد کــه ادامــه دهنــده راه پیامــر محمــد اســت. 

ــی شــود.  ــف رشعــی م ــه  و تکلی ــوان وظیف ــه عن ــی و ب ــات سیاســی- دین ــن رهــری از واجب اطاعــت از خواســت و فرامی

مناینــدگان ایدئولوژیــک رهــر همــه جــا حضــور دارنــد.

ــروان او،  ــت. پی ــن اس ــرور از پایی ــاال و ت ــرور از ب ــه، ت ــت فقی ــکل والی ــالمی در ش ــت اس ــی حکوم ــزار اصل اب  

حــزب اللــه، انصــار حــزب اللــه، بســیج، پاســدار و...، در خیابــان مخالفــان را رسکــوب و ایجــاد ُرعــب و وحشــت مــی کننــد. 

دســتگاه امنیــت، پلیــس مخفــی، در همــه جــا گســرتده اســت. اپوزیســیون ســازمان یافتــه، کادرهــا و رهــران تــرور مــی 

شــوند. در نظــام تــام گــرای والیــت فقیــه، نقــش حــزب واحــد ســازمان یافتــه را گروه هــای رنگارنــگ حــزب اللــه انجــام 

مــی دهنــد. کار تبلیغــات و تحمیــق تــوده هــا )از جملــه( در دســت امــام جمعــه هاســت کــه از ســوی دفــرت ویــژه رهــر 

انتخــاب مــی شــوند. مناینــدگان ایدئولوژیــک رهــر در متــام ارگانهــا و نهادهــای جامعــه حضــور دارنــد. دســتگاه قضائــی، 

کــه منتخــب رهــر اســت، و وســیله ای نــه بــرای اجــرای عدالــت قضائــی بــر اســاس قوانیــن جــاری، کــه ابــزاری بــرای حفــظ 

و تحکیــم نظــام والیــت فقیــه اســت، آنچنــان جــّو بــی اعتــامدی و عــدم امنیــت قضائــی بوجــود مــی آورد کــه بــا جــان و 

ــرد. ــازی« ک ــوان »ب ــل حکومتگــران، می ت ــر اراده و می ــا ب ــان، بن ــال هــر کــس، و در هــر زم رشف و م

اصول اساسی- نظری ساختار حکومت از دیدگاه خمینی

والیت فقیه و ساختار حکومت در ج.ا.ا.، نگاه به قانون اساسی   

»... فقيــه بــه کســی اطــالق مــی شــود کــه نــه فقــط عــامل بــه قوانــن و آئــن دادرســی اســالم بلکــه عــامل بــه   

عقايــد و قوانــن و نظامــات و اخــالق باشــد، يعنــی ديــن شــناس بــه متــام معنــی باشــد ... ُفقهــا چــون نبــی نيســتند پــس 

وصــی نبــی يعنــی جانشــن او هســتند. بنابرايــن، آن مجهــول از ايــن معلــوم بدســت مــی آيــد کــه فقيــه وصــی رســول 

اکــرم )ص( اســت و در عــر غيبــت، امــام املســلمن رئيــس املللــه مــی باشــد ... واليــت يعنــی حکومــت و اداره کشــور و 

اجــرای قوانــن رشع مقــدس... همــن واليتــی کــه بــرای رســول اکــرم )ص( و امــام در تشــکيل حکومــت و اجــرا و تصــدی 

اداره هســت بــرای فقيــه هــم هســت... واليــت فقيــه از امــور اعتبــاری عقالنــی اســت و واقعيتــی جــز جعــل نــدارد، ماننــد 

جعــل )قــراردادن وتعيــن( قيــم بــرای صغــار. قيــم ملــت بــا قيــم صغــار از لحــاظ وظيفــه و موقعيــت هيــچ فرقــی نــدارد... 

ايــنَ توهــم کــه اختيــارات حکومتــی رســول اکــرم )ص( بيشــت راز حــرت امــر)ع( بــود و يــا اختيــارات حکومتــی حــرت 

امــر )ع( بيــش از فقيــه اســت باطــل وغلــط اســت... بنابرايــن، نظريــه شــيعه در مــورد طرزحکومــت و ايــن کــه چه کســانی 

بايــد عهــده دار آن شــوند دردوره رحلــت پيغمــر اکــرم )ص( تــا زمــان غيبــت، واضــح اســت... اکنــون کــه دوران غيبــت 

امــام )ص( پيــش آمــده و بناســت احــکام حکومتــی اســالم باقــی مبانــد و اســتمرار پيــدا کنــد و هــرج و مــرج روا نيســت 

بخش دوم 
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تشــکيل حکومــت الزم مــی آيــد. عقــل هــم بــه مــا حکــم مــی کنــد کــه تشــکيالت الزم اســت... اکنــون کــه شــخص معينــی 

از طــرف خــدای تبــارک و تعالــی بــرای احــراز امــر حکومــت در دوره غيبــت تعيــن نشــده اســت تکليــف چيســت؟... ايــن 

خاصيــت کــه عبــارت از علــم و قانــون و عدالــت باشــد درعــده بــی شــامری ازُ فقهــای عــر مــا موجــود اســت. اگــر بــا هــم 

اجتــامع کننــد مــی تواننــد حکومــت عــدل عمومــی در عــامل تشــکيل دهنــد... اگــر فــرد اليقــی کــه دارای اينــد و خاصيــت 

باشــد بپاخاســت و تشــکيل حکومــت داد هــامن واليتــی را کــه حــرت رســول اکــرم )ص( در امــر اداره جامعــه داشــت 

دارا مــی باشــد... چــون حکومــت اســالمی حکومــت قانــون اســت قانــون شناســان واز آن باالتــر ديــن شناســان يعنــی فقهــا 

بايــد متصــدی آن باشــند. ايشــان هســتند کــه بــر متــام امــور اجرايــی و اداری و برنامــه ريــزی کشــور مراقبــت دارنــد. فقهــا 

در اجــرای احــکام الهــی امــن هســتند، در اخــذ ماليــات، حفــظ مرزهــا، اجــرای حــدود امــن انــد. نبايــد بگذارنــد قوانــن 

اســالم معطــل مبانــد يــا در اجــرای آن کــم و زيــاد شــود... در هــر حــال، از روايــت مــی فهميــم کــه فقهــا اوصيــاء دســت دوم 

رســول اکــرم )ص( هســتند وامــوری کــه از طــرف رســول اللــه )ص( بــه امئــه )ع( واگــذار شــده بــرای آنــان نيــز ثابــت اســت 

و بايــد متــام کارهــای رســول خــدا را انجــام دهنــد چنانکــه حــرت امــر)ع( انجــام داد... حکومــت اســالمی... مــروط 

اســت...، مروطــه از ايــن جهــت کــه اداره کننــدگان دراجــراء و اداره مقيــد بــه يــک مجموعــه رشوط هســتند کــه در قــرآن 

کريــم و ســنت رســول اکــرم معــن گشــته اســت... مجموعــه رشوط هــامن احــکام و قوانــن اســالم اســت، کــه بايــد رعايــت 

و اجــرا شــود. از اينجهــت حکومــت اســالمی حکومــت قانــون الهــی بــر مــردم اســت. فــرق اساســی حکومــت اســالمی بــا 

حکومتهــای مروطــه و ســلطنتی و جمهــوری در همــن اســت. در اينکــه مناينــدگان مــردم و يــا شــاه در اينگونــه رژميهــا 

ــال اختصــاص  ــد متع ــه خداون ــح در اســالم ب ــار تري ــه و اختي ــدرت مقنن ــه ق ــد، در صورتيک ــی پردازن ــذاری م ــه قانونگ ب

يافتــه اســت. شــارع مقــدس اســالم يگانــه قــدرت مقننــه اســت. هيــچ کــس حــق قانونگــذاری نــدارد وهيــچ قانونــی جــز 

حکــم شــارع را منــی تــوان مبــورد اجــراء گذاشــت. بــه همــن ســبب در حکومــت اســالمی بــه جــای مجلــس قانونگــذاری 

کــه يکــی از ســه دســته حکومــت کننــدگان را تشــکيل مــی دهــد مجلــس برنامــه ريــزی وجــود دارد... درايــن طرزحکومــت 

حاکميــت منحــر بــه خــدا اســت و قانــون فرمــان و حکــم خــدا اســت. قانــون اســالم يــا فرمــان خــدا بــر همــه افــراد و 

بــر دولــت اســالمی حکومــت تــام دارد... همــه افــراد تــا ابــد تابــع قوانــن قــرآن هســتند. متــام اشــخاص حتــی رأی رســول 

اکــرم )ص( درحکومــت و قانــون الهــی هيچگونــه دخالتــی نــدارد... از روايــات بــر مــی آيــد کــه تصــدی منصــب قضــا بــا 

پيغمــر )ص( يــا وصــی او اســت، دراينکــه فقهــای عــادل برحســب تعيــن امئــه منصــب قضــا )دادرســی( را دارا هســتند و 

منصــب قضـــا از مناصــب فقهـــای عـــادل اســت اختـــالفی نيســت... امام  مــی فرماینــد: ازحکــم دادن )دادرســی( بپرهيزيد، 

زيــرا حکومــت )دادرســی( فقــط بــرای امامــی اســت کــه عالـِـم بــه قضــاوت )و آئــن دادرســی وقوانــن( و عــادل در ميــان 

مســلامنان باشــد، بــرای پيغمــر اســت و يــا وصــی پيغمــر... فقهــا اوصيــاء دســت دوم رســول اکــرم هســتند. و امــوری کــه 

از طــرف رســول اللــه )ص( بــه امئــه )ع( واگــذار شــده بــرای آنــان نيــز ثابــت اســت و بايــد متــام کارهــای رســول خــدا را 

انجــام دهنــد... فقيــه وصــی رســول اکــرم اســت و درعــر غيبــت، امــام املســلمن و رئيــس  املللــه مــی باشــند و او بايــد 

قاضــی باشــد و جــز او کســی حــق قضــاوت و دادرســی نــدارد... و مبوجــب آیــه رشيفــه بايــد  هــر امــری از امــور حکومــت 

بــر موازيــن عدالــت يعنــی بــر مبنــای قانــون اســالم و حکــم رشع باشــد، قاضــی حکــم بــه باطــل نکنــد، يعنــی بــر مبنــای 

قانــون نــاروای غراســالمی حکــم صــادر نکنــد و نــه آئــن دادرســی او و نــه قانونــی کــه حکــم خــود را بــه آن مســتند مــی 

کنــد هيچيــک غراســالمی )باطــل( نباشــد... در زمــان رســول اکــرم اينطــور نبــود کــه فقــط قانــون را بيــان و ابــالغ کننــد، 

بلکــه آنــرا اجــراء مــی کردنــد. رســول اللــه مجــری قانــون بــود، مثــالً قوانــن اجرائــی را اجــرا مــی کــرد، دســت ســارق را 

مــی بريــد، حــد مــی زد و رجــم مــی کــرد. خليفــه هــم بــرای همــن امــور اســت. خليفــه قانونگــزار نيســت. خليفــه بــرای 

ايــن اســت کــه احــکام خــدا را کــه رســول اکــرم آورده اســت اجــراء کنــد... رســول اکــرم در رأس تشــکيالت اجرائــی و اداری 

جامعــه مســلامنان قــرار داشــت. عــالوه بــر ابــالغ وحــی و تفســر عقايــد واحــکام و نظامــات بــه اجــرای احــکام و برقــراری 

نظامــات اســالم همــت گامشــت. دولــت اســالم را بوجــود آورد. دســت مــی بريــد، حــد مــی زد، رجــم مــی کــرد. پــس از 

رســول اکــرم خليفــه هــم همــن وظيفــه و مقــام را دارد... اطاعــت از ولــی امــر واجــب شــمرده شــده اســت. ولــی امــر بعــد 

از رســول اکــرم امئــه اطهارانــد کــه متصــدی چنــد وظيفــه و مقــام هســتند. يکــی بيــان و تريــح عقايــد و احــکام و نظامــات 

اســالم بــرای مــردم کــه بيــان و تفســر قــرآن و ســنت مــرادف مــی باشــد و ديگــری اجــرای احــکام و برقــراری نظامــات 
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اســالم در جامعــه مســلامنان و نيــز بســط عقايــد و نظامــات اســالم در ميــان ملــل جهــان. پــس از ايشــان فقهــای عــادل 

عهــده دار ايــن مقامــات هســتند... هامنطوريکــه پيغمــر اکــرم مأمــور اجــرای احــکام و برقــراری نظامــات اســالم بودنــد. 

خداونــد او را رئيــس و حاکــم مســلمن قــرار داده و اطاعتــش را واجــب شــمرده اســت، فقهــای عــادل هــم بايــد رئيــس و 

حاکــم باشــند و اجــرای احــکام کننــد ونظــام اجتامعــی اســالم را مســتقر گرداننــد. فقــط فقهــای عادلنــد کــه احــکام اســالم 

را اجــرا کــرده نظامــات آنــرا مســتقر مــی گرداننــد. حــدود و قصــاص را جــاری مناينــد... خالصــه اجــرای متــام قوانیــن مربــوط 

بــه حکومــت بــه عهــده فقهاســت. از گرفــن خمــس و زکات و صدقــات و جزيــه و خــراج و رصف آن در مصالــح مســلمن 

تــا اجــرای حــدود و قصــاص ...همــه وهمــه... همــن واليتــی کــه بــرای رســول اکــرم )ص( و امــام در تشــکيل حکومــت و 

اجــرا و تصــدی اداره هســتند بــرای فقيــه هــم هســت... «. )نامــه ای از امــام موســوی، آيــت اللــه خمينــی، کاشــف الغطــاء، 

واليــت فقيــه، ۱۳۵۶/۷/۳، شــامره ثبــت ۱۰۵۲،  برگهــای ۲۱ تــا ۱۲۷(. 

ــه اســت  ــی یافت ــی- قانون ــت حقوق ــون اساســی ج.ا.ا. واقعی ــه در قان ــن اندیشــه هــای سیاســی پوســیده ک ای  

برگشــت بــه دوران جاهلیــت اســت. اندیشــه هایــی مربــوط بــه پیــش از جنبــش روشــنگرایی و خردگرایــی، مربــوط بــه 

دوران تاریکــی انســان و قیمومیــت او اســت. برگشــت بــه دوران پیــش از انقــالب فرانســه اســت کــه در آن بــرای اولیــن 

بــار در تاریــخ »ملــت« مقولــه اصلــی سیاســت و قــوای حکومــت تنهــا ناشــی از اراده او مــی شــود. برگشــت بــه دوران 

پیــش از انقــالب مروطیــت ایــران اســت کــه در آن »حقانیــت منشــاء« حکومــت از شــاه و شــیخ گرفتــه شــد و قانونــا بــه 

ملــت منتقــل گردیــد. برگشــت بــه دوران پیــش از اندیشــه هــای روســو، در رابطــه بــا حــق حاکمیــت ملــت، برگشــت بــه 

دوران پیــش از منتســکیو در رابطــه بــا تقســیم و کنــرتل قــوای حکومــت اســت کــه نــه بــا جمهوریــت  ارتباطــی دارد، نــه 

بــا دمکراســی و حقــوق بــر. اندیشــه »والیــت فقیــه« اصــوال و در اســاس ناقــض حــق حاکمیــت  انســان بــر رسنوشــت 

خویــش و بــه تبــع آن ناقــض حــق حاکمیــت ملــت بررسنوشــت خویــش اســت. دشــمن دمکراســی و حقــوق بــر اســت.   

۱. مقدمه قانون اساسی  

ــش  ــت(، در بخ ــث نیس ــورد بح ــا م ــه در اینج ــران )ک ــخ ای ــالب و تاری ــف انق ــر تحری ــالوه ب ــه ق.ا. ع مقدم  

حکومــت اســالمی مــی گویــد: »طــرح حکومــت اســالمی برپایــه والیــت فقیــه کــه در اوج خفقــان و اختنــاق رژیــم اســتبدای 

از ســوی امــام خمینــی ارائــه شــد انگیــزه مشــخص و منســجم نوینــی را در مــردم مســلامن و متعهــد ایجــاد منــود... و در 

چنیــن خطــی نهضــت ادامــه یافــت«. یعنــی انقــالب مــردم ایــران بــرای حکومــت اســالمی و براســاس ایــده والیــت فقیــه 

ــوده اســت.  ب

و در هامنجــا، در بخــش شــیوه حکومــت در اســالم آمــده اســت کــه در ج.ا.: »... در ایجــاد نهادهــا و بنیادهــای   

سیاســی کــه خــود پایــه تشــکیل جامعــه اســت براســاس تلقــی مکتبــی، صالحــان ]فقهــا و مجتهــدان، پ. د.[ عهــده دار 

حکومــت و اداره مملکــت مــی گردنــد و قانونگــذاری... برمــدار قــرآن و ســنت جریــان مــی یابــد... بنابرایــن نظــارت دقیــق 

ــوم و رضوری اســت...«. ــری محت ــادل( ام ــای ع ــه اســالم شناســان... )فقه و جــدی از ناحی

ــر و امامــت  ــت ام ــر اســاس والی ــن آمــده اســت: »ب ــه عــادل، چنی ــت فقی ــه، در بخــش والی در هــامن مقدم  

مســتمر، قانــون اساســی زمینــه تحقــق رهــری فقیــه جامــع الرایطــی را کــه از طــرف مــردم بعنــوان رهــر شــناخته مــی 

ــند.«   ــود باش ــالمی خ ــل اس ــف اصی ــف از وظای ــازمانهای مختل ــراف س ــدم انح ــن ع ــا ضام ــد ت ــی کن ــاده م ــود... آم ش

پــس، اگــر از ســایر مــوارد غیرمســتقیم بگذریــم، تــا اینجــا، تنهــا در مقدمــه ســه بــار بــر اصــل والیــت فقیــه و اداره امــور 

کشــور بــه دســت فقهــا و مجتهــدان و بــر اســاس قــرآن و ســنت، بــدون هیــچ ســوء تفاهمــی، تاکیــد مــی شــود. 

2. فصل اول اصول کلی

ــا  اصــل دوم از ایــن فصــل مــی گویــد ج.ا. نظامــی اســت »بــر پایــه ایــامن بــه خــدای یکتــا، وحــی، معــاد ]ت  

اینجــا اصــول متــام مســلامنان، پ.د.[، عــدل خــدا باضافــه امامــت ]یعنــی مذهــب شــیعه، پ. د.[ و رهــری مســتمر و نقــش 

اساســی آن در تــداوم انقــالب اســالم، بعــالوه )بنــد الــف از ۶( اجتهــاد مســتمر فقهــای جامعــه الرایــط براســاس کتــاب 

ــن...«. ــنت معصومی ــرآن، پ.د.[ و س ]ق
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اصــل چهــارم از همیــن فصــل مــی گویــد: »کلیــه قوانیــن و مقــررات مدنــی، جزایــی، مالــی، اقتصــادی، اداری،   

فرهنگــی، نظامــی، سیاســی، و غیــر اینهــا بایــد بــر اســاس موازیــن اســالمی باشــد. ایــن اصــل بــر اطــالق یــا عمــوم همــه 

اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکــم اســت و تشــخیص ایــن امــر برعهــده فقهــای شــورای نگهبــان 

ــت«.  اس

ــی عــر... در جمهــوری  ــان غیبــت حــرت ول ــه: »در زم ــن فصــل مقــرر مــی دارد ک و اصــل پنجــم از همی  

اســالمی ایــران والیــت امــر و امامــت امــت برعهــده فقیــه عــادل و بــا تقــوی، آگاه بــه زمــان، شــجاع، مدیــر و مدبــر اســت 

کــه طبــق اصــل یکصــد و هفتــم عهــده دار آن مــی گــردد.« توجــه شــود کــه اصــل چهــارم اصــوال از ملــت ســلب حــق 

قانونگــذاری مــی کنــد و آن را بــه عهــده شــش فقیــه شــورای نگهبــان کــه همگــی منتصبــان مســتقیم رهــر )ولــی فقیــه(

هســتند، مــی گــذارد.

۳. فصل سوم، حقوق ملت

ــا رعایــت موازیــن اســالم«،  در ایــن فصــل هــر جــا ســخن از حقــوق ملــت مــی شــود، فــورا یــک پســوند »ب  

»مگــر مخــل بــه مبانــی اســالمی نباشــند«، »بــه رشط آنکــه مخــل مبانــی اســالمی نباشــند«، »مگــر خــالف اســالم« نباشــد، 

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در مت ــت موظــف اســت حق ــم: »دول ــد اصــل بیســت و یک ــی شــود، مانن ــه م و... اضاف

موازیــن اســالمی تضمیــن کنــد...«. یــا اصــل بیســت و هشــتم: »تشــکیل اجتامعــات و راهپیامیــی هــا... بــرط آنکــه مخــل 

مبانــی اســالم نباشــد آزاد اســت«. و روشــن اســت کــه تعییــن کننــدگان »موازیــن اســالمی«، همچنانکــه اصــل چهــارم مــی 

کویــد، فقهــای شــورای نگهبــان هســتند کــه منتصبــان یــا منتخبــان مســتقیم رهــر مذهبــی نظــام مــی باشــند. پــس، در 

ــرد.  ــا رهــر اســت کــه توســط منایندگانــش انجــام مــی گی ــی ب ــز ســخن نهای ــه حقــوق شــهروندی ملــت نی زمین

4. فصل پنجم 

حــق حاکمیــت ملــت و قــوای ناشــی از آن. در رابطــه بــا حــق حاکمیــت ملــت، قانــون اساســی در دو مــورد   

ــد، اصــول ۶ و ۵۶، و ایــن دو مــوردی اســت کــه  همــواره از ســوی »قانومندارنــی« کــه مــی  رصیــح اظهــار نظــر مــی کن

ــت:  ــده اس ــن آم ــم چنی ــل شش ــود. در اص ــی ش ــتناد م ــا اس ــه آنه ــند ب ــه ق.ا.ج.ا. باش ــزم ب ــد ملت خواهن

»در جمهــوری اســالمی ایــران امــور کشــور بایــد بــا اتــکاء آراء عمومــی اداره شــود، از راه انتخابــات، انتخــاب   

رئیــس جمهــور، مناینــدگان مجلــس شــورای ملــی، اعضــای شــوراها و نظائــر اینهــا، یــا از راه همــه پرســی در مــواردی کــه در 

ــردد.« ــن میگ ــون معیی ــن قان ــر ای ــول دیگ اص

و در اصــل پنجــاه و شــش آمــده اســت کــه: »حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خــدا اســت و هــم   

او، انســان را بررسنوشــت اجتامعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت. هیچکــس منــی توانــد ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب 

کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص قــرار دهــد و ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــد 

ــد اعــامل میکنــد«. مــی آی

ــش براســاس  ــر رسنوشــت اجتامعــی خوی ــت انســان ب ــا حــق حاکمی ــردم ی ــه آراء م ــکاء ب درهــر دو اصــل، ات  

»اصــول دیگــر ایــن قانــون« یــا »از طرقــی کــه در اصــول بعــد مــی آیــد« تعریــف مــی شــود. یعنــی بیــان مشــخص اصــل 

»حــق حاکمیــت ملــت« طبــق اصــول دیگــری اســت کــه در قانــون اساســی آمــده اســت و در بررســی زیــر نشــان خواهــم 

داد کــه بنابــر آن اصــول »دیگــر« حــق حکومــت از ملــت قانونــا ســلب شــده اســت و ایــن دو اصــل جنبــه تزئینــی بــرای 

ــد. ــت را دارن ــوق مل ــپاری حق خاکس

امــا، در هــامن فصــل پنجــم، در اصــل پنجــاه هفتــم، یعنــی یــک خــط پائیــن تــراز پذیــرش »حــق حاکمیــت   

ــن رسنوشــت و حــق  ــن حــق تعیی ــه روی ای ــی  ب ــش« )اصــل پنجــاه ششــم(، آب پاک انســان بررسنوشــت اجتامعــی خوی

حاکمیــت ملــت ریختــه و دوبــاره   متــام حقــوق منتقــل بــه ولــی امرمــی شــود: »قــوای حکومــت در جمهــوری اســالمی 

ایــران عبارتنــد از: قــوه مقننــه، قــوه مجریــه و قــوه قضائیــه کــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت برطبــق 

ــد«.  ــتقل از یکدیگرن ــوا مس ــن ق ــد. ای ــامل میگردن ــون ع ــن قان ــده ای ــول آین اص
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۵. فصل ششم

ایــن فصــل دارای ســی و هفــت اصــل اســت، از اصــل شــصت و دوم تــا اصــل نــود و نهــم. ایــن فصــل در اســاس   

و بنیــاد خــود بگونــه ای تنظیــم شــده اســت کــه حــق قانونگــذاری را از ملــت ســلب و بــه فقیــه یــا مناینــدگان منتخــب 

یــا منتصــب او منتقــل مــی کنــد. و از آنجــا کــه مجلــس، قــوه قانونگــذاری، اســاس و قلــب اصــل حــق حاکمیــت ملــت بــر 

رسنوشــت خویــش را تشــکیل مــی دهــد، پــس فصــل ششــم اصــوال از ملــت ســلب حــق حاکمیــت مــی کنــد، بنــا بــر دالیــل 

زیــر:

- مجلــس شــورای اســالمی )مناینــدگان فرضــا منتخــب آزاد ملــت( بــدون شــورای نگهبــان ) مناینــدگان منتخــب   

مســتقیم، و منتصــب غیرمســتقیم رهــر، ولــی امــر( اعتبــار قانونــی نــدارد )اصــل۹۳(.

- از نظــر انطبــاق بــر موازیــن اســالم، کلیــه مصوبــات مجلــس بایــد بــه شــورای نگهبــان فرســتاده شــود )اصــل   

۹۴( و تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی بــا احــکام اســالم بــا اکرثیــت فقهــای شــورای نگهبــان 

خواهــد بــود )اصــل ۹۶(. شــورای نگهبــان )از جملــه( دارای شــش نفــر فقیــه عــادل و آگاه بــه مقتضیــات زمــان و مســائل 

روز اســت کــه انتخــاب آنهــا بــا مقــام رهــری اســت )اصــل ۹۱(. پــس، تــا اینجــا، قانونگــذاری نــه حــق مــردم یــا مناینــدگان 

منتخــب آنهــا، بــل  تنهــا حــق ولــی امــر اســت )بــا- یــا بــی »مطلقــه«( کــه بــه مناینــدگان خــود در شــورای نگهبــان تفویــض 

کــرده اســت.

- بــرای مــواردی کــه مصوبــه مجلــس را شــورای نگهبــان خــالف موازیــن رشع و یــا قانــون اساســی )کــه بنابــر   

اصــل ۴ متامــا بایــد بــر اســاس احــکام و موازیــن اســالمی باشــند( بدانــد و مجلــس نظــر شــورای نگهبــان را تامیــن نکنــد، 

بــه دســتور رهــری »مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام« تشــکیل مــی شــود کــه اعضــاء ثابــت و متغییــر آن را مقــام رهــری 

ــد )اصــل ۱۱۲(. ــن مــی منای تعیی

- بــه عــالوه، از آنجــا کــه بنابــر اصــل پنجــاه و هفتــم، رهــر بــر هــر ســه قــوه والیــت تــام دارد، پــس در صــورت   

ــرد.  ــد ک ــف خواه ــن تکلی ــودش تعیی ــاز خ ــزوم، ب ل

بنابرایــن، بنابــر فصــل ششــم )قــوه مقننــه(، قانونگــذاری چنیــن اســت: متــام قوانیــن بایــد بــر اســاس موازیــن   

اســالمی باشــند و فقهــا شــورای نگهبــان در ایــن مــورد داور نهایــی هســتند )اصــل۴(. مجلــس بایــد مصوباتــش را بــه شــورای 

نگهبــان بفرســتد تــا اکرثیــت فقهــای آن )مناینــدگاه رهــر( اظهــار نظــر کننــد، اگــر توفیــق حاصــل نشــد، مناینــدگان دیگــری 

از ســوی رهــر )مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام( دخالــت خواهنــد کــرد، بــاز اگــر نشــد، خــود رهــر شــخصا حــرف آخــر 

را خواهــد زد.

۶. فصل هشتم و نهم

فصــل هشــتم مربــوط بــه مقــام رهــری، یعنــی والیــت امــر و امامــت امــت اســت و مقــرر مــی دارد کــه پــس   

از رهــر کبیــر انقــالب جهانــی اســالمی آیــت اللــه خمینــی، شــورای خــرگان رهــری )۸۸ مجتهــد( رهــر نظــام را انتخــاب 

مــی کنــد کــه او والیــت امــر و همــه مســئولیتهای ناشــی از آن را برعهــده خواهــد داشــت )اصــل ۱۰۷(. و بعــد در اصــل 

یکصــد و نهــم هرچــه اختیــارات در کشورهســت بــه او مــی دهــد، از تعییــن سیاســتهای کلــی نظــام تــا حســن اجــرای آن 

سیاســتها، از فرماندهــی کل قــوا تــا اعــالن جنــگ و صلــح، از نصــب وعــزل فقهــای شــورای نگهبــان تــا فرماندهــی عالــی 

نیروهــای نظامــی و انتظامــی، از امضــاء حکــم ریاســت جمهــوری تــا عــزل او، و... دیگــر چــه مــی مانــد!؟ هیــچ. امــا ایــن 

هنــوز متــام والیــت نیســت. 

ــام رهــری  ــس از مق ــور »پ ــس جمه ــد رئی ــی گوی ــه، م ــوه مجری ــم، ق اصــل یکصــد و ســیزدهم، در فصــل نه  

عالیرتیــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و ریاســت قــوه مجریــه را جــز در امــوری کــه 

مســتقیام بــه رهــری مربــوط میشــود، بــر عهــده دارد.« یعنــی یکــم، اگــر حتــا متــام ملــت ایــران بــه رئیــس جمهــور کشــور 

ــد. دوم،  ــی مان ــر دوم م ــان نف ــت، همچن ــده اس ــب ش ــد نص ــن مجته ــط ۸۸ ت ــه توس ــری ک ــر ره ــد، او در براب رای دهن

همچنانکــه دیــده شــد، متــام امــور مهــم جامعــه، مســتقیم و غیرمســتقیم، بــه رهــر مربــوط مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، 
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چــه امــری مهــم تــر از »تعییــن سیاســتهای کلــی نظــام« در درون یــا بیــرون، یــا متــام حقوقــی کــه در اصــل ۱۱۰ بــرای ولــی 

ــه شــده اســت، مــی باشــد؟  امــر در نظــر گرفت

بــه دیگــر ســخن، نــه در قــوه قانونگــذاری )قانونــا( جایــی بــرای اعــامل حــق حاکمیــت ملــت وجــود دارد و نــه   

در قــوه اجرایــی، همــه امــور در اختیــار و در انحصــار فقهــا و مجتهــدان اســت کــه در راس آنهــا ولــی امــر قــرار دارد، بــا 

والیتــی کــه در اســاس و بنیــاد خــود »مطلقــه« اســت و بــه نــام »اللــه« و بــرای اجــرای فرامیــن او، برفــراز خواســت و اراده 

ملــت، حکومــت مــی کنــد. 

۷. فصل یازدهم، قوه قضایی

از اصــل ۱۵۲ تــا ۱۷۴، یعنــی ۲۲ اصــل  بــه قــوه قضایــی اختصــاص دارد. بنابــر مقدمــه ق.ا. و نیــز اصــول ۲، ۴،   

۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضــاوت در ج.ا. تنهــا در چهارچــوب و بــر اســاس احــکام و موازیــن رشع خواهــد بــود کــه مفــران 

آن )بنابــر قانــون، اصــل ۴( اکرثیــت فقهــای شــورای نگهبــان )چهــار فقیــه یــا مجتهــد( هســتند کــه همگــی منتخبــان )یــا 

منتصبــان( ولــی امــر مــی باشــند. یعنــی تعییــن قانــون قضــاء بــر فــراز ملــت و در انحصــار فقهــا یــا مجتهدانــی اســت کــه 

همگــی منتصبــان یــا منتخبــان »والیــت امــر« مــی باشــند. 

ــه عــالوه، رئیــس قــوه قضایــی یــک مجتهــد منتخــب رهــر اســت )اصــل ۱۵۷( و رئیــس دیوانعالــی کشــور  ب  

و نیــز دادســتان کل نیــز بایــد مجتهــد باشــند کــه رئیــس قــوه قضایــی )مجتهــد منتصــب ولــی امــر( آنهــا را بــا مشــورت 

قضــات دیوانعالــی کشــور منصــوب مــی منایــد )اصــل ۱۶۲(. 

و بنابــر اصــل یکصــد و شــصت و ششــم، قضــات موظــف انــد حکــم هــر دعــوا را در قوانیــن مدونــه )اســالمی(   

بیابنــد و اگــر نیابنــد بــا اســتناد بــه منابــع معتــر اســالمی یــا فتــاوی معتــر حکــم صــادر کننــد. و اصــل یکصــد و هفتــادم 

حتــا قضــات دادگاههــا را مکلــف مــی کنــد »از اجــرای تصویبنامــه و آئیــن نامــه هــای دولتــی کــه مخالــف بــا قوانیــن و 

ــد. ــررات اســالمی ...« اســت خــود اری کنن مق

بــه ســخن دیگــر، کل دســتگاه قضایــی از مجــرای ولــی امــر مــی گــذرد، مســتقیم یــا غیرمســتقیم، و بایــد مجــری   

»عدالــت اســالمی« براســاس احــکام و موازینــی باشــد کــه بــر فــراز ملــت انــد. آیــا بــرای انتقــال دادگســرتی بــه مناینــدگان 

واقعــی مــردم بایــد ایــن اصــول را تغییــر دهیــم؟ آیــا بــا تعهــدی کــه بــه حقــوق بــر خواهیــم داشــت، بایــد التــزام قوانیــن 

ــم؟  ــی »حقــوق بــر« منتقــل منائی ــه جهان ــه مفــاد اعالمی ــی را از »احــکام وموازیــن رشع« ب قضای

بررســی ق.ا.ج.ا. را مــی تــوان همچنــان ادامــه داد کــه از یــک ملــت رســام، علنــا و قانونــا ســلب حــق حاکمیــت   

کــرده اســت و والیــت فقیــه نــه مربــوط بــه یــک یــا دو اصــل، کــه اســاس ســاختار حکومــت و متــام اصــول اساســی ســاختار 

حکومــت را تشــکیل مــی دهــد. 

نتیجــه: بررســی ق.ا.ج.ا.ا. نشــان مــی هــد کــه تقریبــا اساســی تریــن نهادهــای قانونــی ج.ا. در انحصــار فقهــا و   

مجتهــدان اســت. بــه بقیــه پســت هــا و مناصبــی کــه قانونــا در اختیــار و انحصــار فقهــا و مجتهــدان هســتند فعــال کاری 

نــدارم. فــرض کنیــم کــه ۸۰۰۰۰ فقیــه و مجتهــد وجــود داشــته باشــد )کــه چنیــن نیســت( و جمعیــت ایــران بالــغ بــر ۸۰ 

ــران از حــق انتخــاب شــدن در اصلــی تریــن و اساســی تریــن  میلیــون نفــر باشــد، در اینصــورت  بیــش از ۹۹ ٪ ملــت ای

ارگانهــای پیــش بینــی شــده در قانــون اساســی )کــه تصمیــم گیرنــدگان اصلــی رسنوشــت جامعــه هســتند( محــروم مــی 

ــرار ســازد!  ــض، برق ــی رسارس تبعی ــک بســرت حقوقــی- قانون ــوان در ی ــت را منــی ت باشــند. عدال

عــالوه بــر انحصــار حکومــت و حــق حاکمیــت، »والیــت فقیــه« نظامــی رسارس تبعیــض اســت: تبعیــض حقوقــی   

ــا نامســلامنان، میــان نامســلامنان اهــل کتــاب و ســایر ادیــان، میــان مســلامنان و ســایر ادیــان، میــان  میــان مســلامنان ب

شــیعیان و اهــل ســنت، میــان مــردان و زنــان، و حتــا میــان شــیعیان مــرد مومــن بــا فقهــا و مجتهــدان. و بــه اینهــا دههــا 

ــوان اضافــه منــود.  ــز مــی ت تبعیــض حقوقــی دیگــر نی

ــا  ــا دمکراســی، بــا حقــوق بــر، بــا حقــوق زنــان، ب ــاد، ب ــا آزادی انســان و انســان خــود بنی ج.ا.ا. از اســاس ب  

حقــوق اقلیــت هــای دینــی- مذهبــی، بــا حــق حاکمیــت ملــت در قانونگــذاری، بــا تســاوی حقوقــی هــر کــس در برابــر 
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قانــون و... نــه تنهــا مخالــف کــه ضــد آنهــا اســت. آزادیخواهــان منــی تواننــد و نبایــد بــه ایــن قانــون اساســی تامگــرا متکیــن 

کننــد. بــه ایــن قانــون اساســی پوســیده متکیــن کنیــم کــه چــه بشــود؟ کــه در ســلب حــق ملــت در قانونگــذاری، در بیــرون 

رانــدن زنــان از اساســی تریــن ارگانهــای تصمیمگیــری پیــش بینــی شــده در قانــون اساســی، در زیــر پــا گــذاردن حقــوق 

ســایر اقلیــت هــای دینــی- مذهبــی و... بــا آنهــا همصــدا و همــگام شــویم؟ بپذیریــم )بــا متکیــن بــه قانــون( کــه زنــان نبایــد 

رئیــس جمهــور شــوند؟ کــه قــوه دادگســرتی بایــد در دســت و انحصــار فقهــا و مجتهــدان و قوانیــن آن بــر اســاس »احــکام 

و موازیــن« رشع باشــد؟ کــه سنگســار خــوب و درآوردن چشــم نیکــو اســت؟ ج.ا.ا. نظامــی اســت رسارس تبعیــض سیاســی- 

حقوقــی- اجتامعــی و اقتصــادی. حکومــت در ایــران بــاز گشــته اســت بــه دوران پیــش از اندیشــه هــای روســو. قانومنــداری 

ــر  ــروان یــک مذهــب ب ــری پی ــی، قــرون وســطا(، عــر برت ــه« )ســده میان ــه عــر حاکمیــت »الل ــر گشــت ب در ج.ا.ا.، ب

دیگــران )برتــری هــای نــژادی، جنســیتی، قومــی- ملیتــی، و...( و عــر ســلب حــق حاکمیــت از ملــت )تــا پیــش از انقــالب 

فراســه( اســت کــه بــا قانــون اساســی اش وجاهــت حقوقــی یافتــه اســت. قانونگــذاری و قانومنــداری دو روی یــک ســکه 

انــد، یعنــی انســان زمانــی قانومنــدار شــد کــه حــق قانونگــذاری را از همــه، از نهــاد کلیســا و نهــاد ســلطنت، ســلب و آن را 

در اختیــار مناینــدگان مــردم گــزارد. ایــن وارونــه فهمیــدن مرتجعانــه قانومنــداری در ج.ا. )کــه خــودش منــاد ارتجــاع اســت(، 

آنهــم از ســوی اپوزیســیونی کــه ادعــای »روشــنفکری«، عــدل و انصــاف، دمکراســی و حقــوق بــر مــی کنــد، اصــوال قابــل 

فهــم و پذیــرش نیســت. معیــار ســنجش مــا، خــرد، انســانیت، و انصــاف و عدالــت اســت. بــه ایــن دالیــل بایــد از ایــن نظــام 

جهــل خشــونت گــذر کــرد و نظمــی دمکراتیــک بــر اســاس دمکراســیهای پارملانــی مــدرن بــا اتــکا و التــزام بــه حقــوق بــر 

ســاخت.

برلین، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
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گذار از استبداد

روش های ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی در تدوین نظریه گذر از استبداد 

عطا هودشتیان

گشایش

پرســش مرکــزی ایــن نوشــته آن اســت کــه چــرا در ایــن صــد و انــدی ســال گذشــته، ایــران نتوانســت بــر اســتبداد   

سیاســی نقطــه پایانــی بگــذارد و بــه نوعــی رژیــم سیاســی دمکراتیــک دســت یابــد؟ بــه عبــارت دیگــر، تــا کنــون مهمرتیــن 

موانــع گــذر از اســتبداد چــه هــا بــوده انــد و امــروز مهمرتیــن راه هــای جلوگیــری از بازتولیــد اســتبداد در فــردای رسنگونــی 

حکومــت مذهبــی چیــره بــر ایــران چــه هــا هســتند؟ آیــا میهــن مــا، باوجــود ســاختار و فرهنــگ اســتبدادی دیرپــا، بــه 

نــگاه برخــی پژوهشــگران، محکــوم بــه تکــرار آن اســت، آیــا بــرای گــذار از اســتبداد بایــد نخســت بــه تغییــر در فرهنــگ، 

ــرای گــذار از اســتبداد  ــا راه دیگــری ب ســاختار، روابــط اقتصــادی، رشــد ســواد آمــوزی و آمــوزش و پــرورش پرداخــت؟ آی

وجــود دارد؟

ــران  ــد کــرد کــه مســئله اســتبداد در ای ــه تاکی ــد نخســت برایــن نکت ــاز اندیشــی ایــن پرســش هــا، بای ــرای ب ب  

ــی  ــی کمــک گرفــت. یکــی از عوامــل اصل ــوان از روش هــای متفاوت ــل آن میت ــرای تحلی ــد وجهــی ســت. ب ــه ای چن مقول

ــد اســتبداد و دیگــر انســان اجتامعــی ســت  ــا تولی ــران ســاختار تاریخــی متناســب ب ــداری اســتبداد در ای ــداری و پای پدی

کــه بــه مســتبد بــدل میشــود. معمــوال قاعــده بــرآن بــوده اســت کــه پژوهشــگر از مقولــه اســتبداد، تحلیلــی ســاختاری، 

یعنــی اقتصــادی- اجتامعــی و تاریخــی، بدســت داده و دالیــل بازتولیــد آنــرا از طریــق بررســی فرهنــگ اســتبدادی توضیــح 

میدهــد. در ایــن نوشــته، ایــن نگــرش را »روش ســاختارگرایانه« نامیــده ایــم. امــا از نــگاه مــن، ایــن روش علیرغــم ویژگــی 

هــای ارزنــده اش، از کمبودهایــی چنــد برخــوردار اســت. بکارگیــری ایــن روش بــرای درک مقولــه اســتبداد الزم اســت، امــا 

بــرای ســنجش راه هــای گــذار از آن، کافــی بنظــر منــی رســد. از ایــرنو، رهیافــت دیگــری را کــه »روش سوبژکتیویســتی« مــی 

ــه مکانیســم فــردی گــذار اشــاره دارد، بایــد در تحلیــل دخالــت داد.  نامــم و ب

بــه عبــارت روشــن تــر، مســئله اســتبداد مــی بایســت هــم از دریچــه اقتصادی-اجتامعــی و تاریخــی، یعنــی   

ســاختاری، و هــم از دریچــه امکانــات فــردی گــذر بــه فراتــر از ســاختار مــد نظــر قــرار گیــرد. گفتــار عمومــی کــم و بیــش 

مقبــول میــان پژوهشــگران علــوم انســانی چنیــن اســت کــه نظــام سیاســی، اجتامعــی و تاریخــی ایــران اســتبدادی ســت و 

هرآنکــس کــه در قــدرت سیاســی جــای گیــرد، در نهایــت روش فرمانروایــی اســتبدادی را تکــرار مــی کنــد. مقصــود ایــن 

ــن تفکــر بدســت دهــد.   ــد و نفــی ای ــرای نق ــی را ب ــه راه یافت نوشــته آن اســت ک

امــا چــرا مــی بایســت ایــن روش دوگانــه را بــکار بســت؟ ویژگــی هــا و مزایــای آن چیســت؟ کمبودهــای روش   

ســاختارگرایانه، باوجــود ویژگــی هــای مــورد قبولــش، کدامنــد؟ نــکات برجســته روش سوبژکتیویســتی چیســت؟ و بالخــره، 

ــه روش  ــکاء ب ــا ات ــتبداد را ب ــذار از اس ــی گ ــه هــای عمل ــا در روزگار حــارض، منون ــه، آی ــرت از هم ــوری، و مهم ــر از تئ فرات

ــح میدهــم،  ــا و مــرات روش ســاختارگرایانه را توضی ــن نوشــته نخســت مزای ــوان نشــان داد؟ در ای سوبژکتیویســتی میت

ســپس بــه بررســی روش سوبژکتیویســتی پرداختــه، ویژگــی هــای آنــرا تحلیــل و منونــه هــای عملــی در بکارگیــری ایــن روش 
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ــذر از اســتبداد سیاســی را نشــان خواهــم داد. در گ

 

روش ساختارگرایانه 

ــر آن  ــم، ب ــرا میخوانی ــته آن ــن نوش ــا در ای ــه م ــاختارگرایانه )۱( آنچنانک ــتبداد، روش س ــه اس ــی مقول در بررس  

اســت کــه ســاختار یــک جامعــه، یعنــی روابــط اقتصــادی، موقعیــت فرهنگــی، هــرم سیاســی و اجتامعــی، چنــان پرقــدرت 

و پرنفــوذ در شــکل گیــری فــرد و عملکــرد وی موثــر اســت کــه او عمــال تابــع الزامــات و نیازهــای ســاختار مذکــور قــرار 

گرفتــه و خــارج از مــدار آن، حیاتــش کــم اثــر اســت. در ایــن نــگاه، انســان تنهــا جزئــی انــدک در مجموعــه رونــد تحــول 

تاریخــی بشــامر مــی آیــد، و تقــالی وی در کوتــاه مــدت اثــر چندانــی نداشــته و در نهایــت تابــع آن قــرار میگیــرد )۲(. 

نــگاه ســاختارگرایانه همچــون یــک روش تحلیــل اجتامعــی، در پــی آن اســت کــه بــرای اســتبداد و اســتمرار آن در طــول 

تاریــخ، یــک توجیــه ســاختاری، یعنــی اقتصادی-اجتامعــی و فرهنگــی دســت و پــا کنــد. بــر مبنــای چنیــن بنیــان فکــری، 

اساســاْ ریشــه هــای اســتبداد در ایــران دارای ریشــه »فرا-فــردی« بــوده و بــه تاریــخ اســتبداد، شــکل تولیــد اقتصــادی و 

روابــط اجتامعــی و فرهنــگ متناســب بــا آن بــاز میگــردد. در ایــن روش »فــرد ماحصــل تاریــخ« یــا ســیاق تاریخــی جامعــه 

ــر رفــن از تحمیــالت ســاختار را بــه وی منــی دهــد.  اســت و ضوابــط تاریخــی اجــازه فرات

اگرچــه بــا بکارگیــری ایــن روش ســاختارگرایانه میتــوان بــه ویژگــی هــای اســتبداد دســت یافــت، لیکــن ایــراد   

ایــن روش آنجاســت کــه رفــع و دفــع اســتبداد را منــوط بــه تغیــرات بنیادیــن و ســاختاری مــی کنــد؛ اقدامــی کــه شــاید 

ناخواســته ولــی عمــال و در نهایــت، جامعــه را بــه »بردبــاری« و تحمــل اســتبداد وامیــدارد، زیــرا، برکســی پوشــیده نیســت 

کــه تحــول در ســاختار، کارزار یــک قــرن یــا قــرن هاســت. هنگامیکــه از فرهیختــگان امــروز پرســیده میشــود کــه در برابــر 

ســتم نظــام اســتبدادی حــارض چــه بایــد کــرد؟ و پاســخ مــی شــنویم کــه بایــد بــه اصــل رجــوع منــود و نخســت فرهنــگ و 

ســاختار را متحــول کــرد )۳(، درمییابیــم کــه بــا ایــن روش، بایــد در عمــل مجبــور بــه پذیــرش وضــع موجــود باشــیم زیــرا 

تغیــر در ســاختار و فرهنــگ کار یــک ســده یــا ســده هــا اســت.

خروجــی اصلــی روش ســاختارگرایانه، ایــن اســت کــه مــا در چنــره اســتبداد گرفتاریــم و محکــوم بــه تکــرار آن   

هســتیم و انتظــار چندانــی بــه ایــن زودی هــا بــرای گــذر از نظــام اســتبدادی منــی تــوان یافــت و رهــری بعــدی بــا اندکــی 

ــی ســت. ــم و کاســت، تکــرار رهــر قبل ک

ایــن کمبــود اساســی در روش ســاختارگرایانه، میــدان را بــرای ورود روش سوبژکتیویســتی بــاز میکنــد کــه در   

بخــش هــای پیــش رو بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت. امــا بــا وجود ایــن کمبودهــا، و علیرغــم اینکــه روش ســاختارگرایانه 

بــه فــرد و اثــرات پایــدار آن اهمیــت چندانــی منیدهــد، لیکــن چنیــن امــری بــه مثابــه بــی توجهــی نســبت دســتاوردهای 

ــد تلقــی گــردد. ــن روش نیای ــده ای آموزن

اهمیت نگاه ساختارگرایانه

ــک  ــه ویژگــی هــای تاریخــی ی ــد از روش ســاختارگرایانه آموخــت آن اســت ک ــل اســتبداد، آنچــه بای در تحلی  

جامعــه، بــی تردیــد در شــکل گیــری انســان و هیئــت روانــی و رفتــاری وی موثــر اســت. تاکیــد مجــدد برایــن واقعیــت و 

اثــرات آن در شــکل گیــری اســتبداد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 

یکــی از عنــارص قابــل توجیــه و آموزنــده در نگــرش ســاختارگرایانه، تاکیــد بــر گــردش آزادانه رسمایــه و اثرات آن   

در گشــایش تدریجــی ســاختار اجتامعــی و سیاســی جامعــه اســت. کتــاب احمــد ارشف بــه نــام »موانــع رشــد رسمایــه داری 

در ایــران« کــه در ســال ۱۳۵۹ در تهــران منتــر شــد، یــک منبــع مطالعاتــی معتــر در دســرتس بســیاری از پژوهشــگران، از 

جملــه خــود مــن، بــوده اســت )۴(. وی بــه ســاختار شــهری در ایــران قدیــم، در دوره قاجــار اشــاره میکنــد و بــه بررســی 

»حرفــه هــا و جامعتهــای کســبه و پیشــه وران« و موقعیــت تجــار و اصنــاف ایــن دوران میپــردازد. ارشف اشــاره میکنــد 

کــه در ایــن دوران کارکــرد اصنــاف زیــر نظــر حکومــت بــوده و قــدرت حاکــم، در دو مــورد در کار آنهــا دخالــت مســتقیم 

داشــته اســت: یکــی در امــر انتصــاب مســئولین اصنــاف، و دیگــری در امــور مالــی. از ایــن طریــق میتــوان دریافــت کــه 

اصنــاف در ســیطره و کنــرتل قــدرت حاکــم قــرار داشــته انــد. 
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نویســنده ســپس بــه مقایســه ایــن وضعیــت بــا اروپــا در آن دوره مــی پــردازد، جایــی کــه، بــر خــالف آنچــه   

در ایــران مرســوم بــوده اســت، اصنــاف در همیــن دو حــوزه، یعنــی انتخــاب مناینــده خــود و کنــرتل امــور مالــی، مســتقل 

ــا، بــه تعــادل قــوا، چــه در صحنــه اجتــامع و چــه در  از حاکمیــت بودنــد )۵(.  ایــن اســتقالل مالــی و مدیریتــی در اروپ

حــوزه سیاســی یــاری رســاند، بگونــه ای کــه امــکان تــک روی و اقتــدار یکتاگریانــه قــدرت حاکــم را کاهــش میــداد. مختــر 

آنکــه، گــردش آزادانــه رسمایــه بگونــه اعجــاب انگیــزی در شــکل گیــری تدریجــی جامعــه ای بــاز و آزاد موثــر اســت. نفــوذ 

ــران بــوده اســت. ــه در ای ــع اصلــی گــردش رسمای ــد، یکــی از موان و دخالــت مســتقیم قــدرت حاکمــه در تجــارت و تولی

لیکــن ایــن نحــوه بررســی کــه بــه تاریــخ و ســاختار اقتصــادی و اجتامعــی نظــر دارد و کامــال موجهــه و الزم اســت، بــرای 

مقابلــه بــا اســتبداد و تدویــن روشــی جهــت جلوگیــری از بازتولیــد اســتبداد، کافــی بنظــر منــی رســد. بُعــد قابــل پذیــرش 

ایــن روش آنجاســت کــه بــه روابــط تودرتــوی اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی، و واقعیــت ناشــناخته لیکــن پرنفــوذ حــوزه 

»ناخــودآگاه« جامعــه و شــخص توجــه ویــژه دارد. لیکــن بُعــد غیــر قابــل پذیــرش ایــن روش آنجاســت کــه تقریبــا »همــه 

چیــز«، همــه رفتارهــا، کنــش هــا و واکنــش هــای شــخص را مرتبــط بــه ســاختار میکنــد و امــکان تحــرک فــرا ســاختاری را 

در وی منــی بینــد. گویــی فــرد دیگــر هیــچ اثربخشــی و آزادی در عمــل نــدارد و قــدرت تصمیــم گیــری از وی گرفتــه شــده 

اســت. و ایــن یــک کمبــود بــزرگ در روش ســاختارگرایانه اســت )۶(.  

کمبودهــای نــگاه »فرا-فــردی« ســاختارگرایانه، اهمیــت روش سوبژکتیویســتی در تحلیــل اســتبداد را دوچنــدان   

ــن در  ــه تحــول آغازی ــد و همــه امــور را مــروط ب ــه »جزءهــا« در ســاختار توجــه میکن ــن روش ب ــرا ای کــرده اســت. زی

ــد؟  ــدام ان ــن روش ک ــد ای ــای و فوائ ــی ه ــا ویژگ ــد. ام ــی دان ــاختار من س

روش سوبژکتیویستی

آنچــه بایــد بــه تحلیــل ســاختارگرایانه از اســتبداد افــزود، و از آن در این تحلیــل بعنوان روش »سوبژکتیویســتی«   

ـــ یعنــی  ـــ و »مســتبد بالقــوه«ـ  ـــ یعنــی شــخص مســتبد در قــدرتـ  نــام میــرم، بنــا بــرآن دارد کــه میــان »مســتبد بالفعــل«ـ 

هــر ایرانــی کــه میتوانــد بطــور بالقــوه بــه مســتبد بــدل شــود ــــ تفاوتــی وجــود دارد. بــه هــامن میــزان کــه آدمــی کــه در 

جامعــه اســتبدادی زاده شــده اســت، میتوانــد بــه یــک مســتبد بــدل گــرد، بــه هــامن میــزان نیــز میتــوان توقــع داشــت کــه 

آن شــخص، در موقعیــت ویــژه ای، تــوان گــذار از فرهنــگ اســتبدادی را در خــود بیابــد. وی قــادر اســت از تــوان بالقــوه 

برخــوردار باشــد کــه در موقعیــت ویــژه ای لزومــا راه هــا و روشــهای فرهنــگ اســتبدادی را بــاز تولیــد نکنــد و بــه یــک 

آزادیخــواه بــدل گــردد. ایــن را یــک تحــول سوبژکتیویســتی میخوانــم، زیــرا هــم بــه شــخص بــاز میگــردد )نــه بــه ســاختار( 

و هــم در حــوزه تفکــر و باورهــا.  

بسیاری از ما در موقعیت دوم قرار داریم. 

ــن در  ــش از ای ــرا او پی ــت. زی ــل نیس ــی بالفع ــتبد سیاس ــی مس ــتی بررس ــزی روش سوبژکتیویس ــوع مرک موض  

رهــری قــرار دارد. مســتبدان نــه براحتــی دســت از قــدرت میشــویند و نــه در تــالش بــرای آگاهــی از مــرات ایــن روش 

ــذر از  ــی« در گ ــات تحــول »انســان اجتامع ــا، بررســی امکان ــل م ــزی تحلی کشــور داری هســتند. برعکــس، موضــوع مرک

اســتبداد اســت. یعنــی »تــو« و »مــن«، انســانهایی کــه در فرهنــگ اســتبدادی رشــد کــرده لیکــن میتواننــد از آن فرهنــگ 

ــد. ــذر کنن گ

از ایــن راه یافــت میتــوان بعنــوان یــک روش تکمیلــی در تحلیــل اســتفاده منــود، زیــرا بــه اتــکاء بــه آن احتــامال   

معنــای روش سوبژکتیویســتی چیســت؟ دریابیــم  میگــردد. حــال  را جــران  کمبودهــای روش ســاختارگرایانه 

سوژه و سوبژکتیویته

بررســی ایــن روش مــا را بــه تحلیــل مقولــه »ســوژه« مــی کشــاند. در ایــن مطالعــه، ســوژه هم بــه ســوبژکتیویته   

ــگر  ــه »کنش ــم  ب ــار دارد، و ه ــه ذات اش ــم ب ــالق و قائ ــد، خ ــال، منتق ــن فع ــی ذه )subjectivity /  subjectivité( یعن

 .)۷(  )acteur social – social actor( اجتامعــی« 

ــط اســت.  ــد ســوژه مرتب ــه کارون ــه براســتی ســوژه کیســت؟ روش سوبژکتیویســتی ب ــا پرســش آن اســت ک ام  
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لیکــن سوبژکتیویســم )ســوبژکتیویته(، چنانکــه آمــد، بــه ذهنیــت فعــال، انتقــادی و بــه نــگاه فاصلــه منــد از »ابــژه« رجــوع 

میکنــد. در ســوبژکتیویته بــرای درک »واقــع« بایــد نخســت از آن فاصلــه گرفــت. از همیــن رو، ســوبژکتیویته تقســیم کننــده 

ــژه.  ــد، و نامــش را میگــذارد: اب ــور میکن ــر ظه ــان خــود و آنچــه در براب ــده می اســت، تقســیم کنن

امــا ســوژه بــه فــردی گفتــه میشــود کــه آگاه و مســلط بــر خــود و محیــط خویــش دگردیســی پیــدا مــی کنــد   

)۸(. ســوژه ماحصــل یــک تحــول اســت. مــا از ابتــدای حیــات خــود ســوژه نیســتیم، بلکــه بــه ســوژه بــدل میشــویم. ســوژه 

شــدن یعنــی از آدم معمولــی بــه »فــرد« تحــول یافــن. ســوژه یعنــی تســلط. نخســت تســلط برخــود، همچنانکــه کانــت 

بــه آن اشــاره دارد )زمانیکــه »خــود« ابــژه میشــود(. ســپس تســلط بــر محیــط و طبیعــت، همچنانکــه دکارت بــر آن تاکیــد 

ــرا  ــرد و آن ــی پذی ــری« )autre /other( را م ــوژه »دیگ ــن س ــوند( )۹(. ای ــژه میش ــط اب ــت و محی ــه طبیع ــد )زمانیک میکن

رضورت وجــود خــود مــی پنــدارد. در کارونــد اجتامعیــش، نقصــان »دیگــری« دســتاویزی بــرای اقتــدار بــر وی یــا حــذف 

خواهــش هــا و نظــرات او نیســت، بلکــه ســوژه بــه هــر ایــده نــو و تــازه ای احــرتام میگــذارد و در یــک کالم، »غیــر« را 

بــا »ضــد« یکــی منــی پنــدارد و آموختــه اســت کــه برعکــس، »غیــر« پیــش از آنکــه دشــمن باشــد، تکمیــل کننــده اســت، 

نــه تخریــب کننــده. رسلوحــه ایــن مهــم٬  پذیــرش آن اســت کــه »غیــر مــن« نقطــه آغــاز تکمیــل مــن اســت. کــه مــن در 

تنهایــی و بــدون او بــی راهــه ام. زیــرا ایــن غیــر اســت کــه مــن را میســازد و انســان در تقابــل اســت کــه ســاخته میشــود. 

بــه عبــارت دیگــر، ســوژه بــدون ابــژه معنــای نــدارد.

حــال چــرا میتــوان و بایــد، بــرای درک اســتبداد و گــذر از آن، بــه روش سوبژکتیویســتی متکــی شــد. ســودمندی   

ایــن روش در کجاســت؟ از آنــرو کــه ایــن روش تنهــا بــر ســاختار تاریخــی متکــی نیســت، بــر آن اســت کــه فــرد عمــل کننــده 

ــه تنــش وادار  ــرا ب ــا آگاهــی و شــهامت، در کارکــرد معمــول و تکــراری ســاختار اســتبدادی دخالــت کــرده، آن ــد، ب میتوان

منــوده و از آن فراتــر رود. اینگونــه ســوژه شــکل میگیــرد. اقدامــی کــه بــی تردیــد آســان نخواهــد بــود. موقعیــت هــر ســوژه 

ــزان آگاهــی و شــهامت وی رشط توفیــق اهــداف آن اســت.  و می

ــد،  ــی نه ــرون م ــه بی ــه انســان، اگرچــه خــود از درون ســاختار اســتبدادی رس ب ــد دارد ک ــت تاکی ــن واقعی ــن روش برای ای

امــا مــی توانــد در رشایــط ویــژه، از محــارصه ســاختار فراتــر رود، مبحــوس اجباریــات آن نشــود و ویژگــی هــای تاریخــی 

ســاختار را تــا حــد امــکان از خــود دور کنــد. از ایــرنو، روش نظــری سوبژکتیویســتی، روشــی کارآمــد بــرای بررســی امکانــات 

مقابلــه بــا اســتبداد و جلوگیــری از بــاز تولیــد آن اســت.

انســان اجتامعــی میتوانــد ایــن دگردیســی را درخــود پذیــرا شــود و بــه ســوژه بــدل گــردد، و تنهــا زمانــی چنیــن   

تحولــی پدیــد مــی آیــد کــه وی برویژگــی هــای ســاختار اســتبدادی آگاه شــود، در آن تزلــزل ایجــاد کنــد و از مــرات آن 

بکاهــد. لیکــن همچنانکــه نوشــتیم، »تــا حــد امــکان«، زیــرا او نیــز ماحصــل دوران اســت و در تــالش و ســتیز بــا تحمیــالت 

نظــام ســاختاری و تاریخــی مــی زیــد. منــی تــوان تصــور کــرد کــه یــک رهــر ایرانــی کــه در »زمینــه اجتامعــی« اســتبدادی 

زیســته اســت، بــه نــاگاه متامــی عاریــت هــا و کلیــت تعلقــات فرهنــگ اســتبدادی را بــه یکبــاره از خــود بزدایــد. ایــن نــگاه، 

نــه از نظــر تئوریــک قابــل دفــاع اســت، و نــه در عمــل، قابــل تحقــق. امــا کــدام عوامــل باعــث میشــوند تــا فــرد از ســاختار 

اســتبدادی گــذر کنــد.

نهاد سازی

حــال بــر ایــن نکتــه نیــز بایــد تاکیــد کــرد کــه وجــود ســوژه و فــرد اجتامعــی ضــد اســتبداد، بــه آن معنــا نیســت   

کــه اســتبداد بطــور کلــی از صحنــه اجتامعــی رخــت مــی بنــدد و نظــام بــه یکبــاره غیــر اســتبدادی میشــود. مــا در ایــن 

نوشــته تنهــا بــه حــوزه فــردی – کــه از قــرار یــک حــوزه کلیــدی ســت – و بــه چگونگــی تحــول یــا دگردیســی وی بــه فــردی 

ضــد اســتبداد، پرداختــه ایــم. رهــری ضــد اســتبداد کــه در رونــد یــک جنبــش آزادیخواهانــه بــه قــدرت دســت مــی یابــد، 

محصــول یــک دگرگونــی روحــی و فکــری درونــی اســت. لیکــن هنگامیکــه وی در قــدرت جــای میگیــرد، بــه تنهایــی امــکان 

دگرگونــی رسارس جامعــه را نخواهــد داشــت و نیازمنــد نهــاد سازیســت. 

بــه عبــارت روشــن تــر، دگردیســی فــردی، کــه خــود یــک بنــد اساســی بــرای گــذار از اســتبداد اســت، مقدمــه   

ــا از  ــن دومــی تنه ــه. و ای ــگ اســتبدادی از پیکــره جامع ــی اجتامعــی، و زدودن ســیطره فرهن ــاز دگرگون ــرای آغ ایســت ب
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ــت.  ــر اس ــکان پذی ــک ام ــدرت دمکراتی ــای پرق ــاد ه ــاد نه ــق ایج طری

نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســاختار اســتبداد گــرا در ایــران ســخت جــان و پــر مقــاوم اســت و تنهــا رهــری مقتــدر   

ضــد اســتبداد اســت کــه همــت و شــجاعت ایجــاد یــک رونــد ضــد اســتبدادی را خواهــد داشــت. ایــن رونــد تنهــا از طریــق 

ایجــاد نهــاد هایــی متحقــق میشــود کــه هرچــه بیشــرت مشــارکت مــردم و جامعــه در قــدرت را بــه کارونــدی قابــل تحقــق و 

عملــی بکشــاند. لیکــن ایــن رونــد در دل ســاختار و فرهنــگ اســتبدادی ســخت جــان، تنهــا بــا اقتــدار رهــری ضــد اســتبداد 

متحقــق میشــود. روشــن اســت کــه در ایــن نوشــته، همــه جــا زمانــی کــه از اقتــدار ســخن میگوییــم، منظــور هامنــا اقتــدار 

قانونــی و دمکراتیــک و مردمــی ســت.

حــال دو پرســش در برابرمــان قــرار میگیــرد: پرســش نخســت: کــدام عوامــل باعــث ایــن دگردیســی میشــوند؟ و   

پرســش دوم: آیــا منونــه هــای عملــی ایــن دگردیســی را میتــوان نشــان داد؟

عوامل دگرگونی در گذر از استبداد

پرســش نخســت: چگونــه آنکــس کــه در دل یــک فرهنــگ اســتبدادی زاده شــده و از دل یک ســاختار اســتبدادی   

تــام و متــام برآمــده اســت، قــدرت ایســتادگی در برابــر آنــرا در خــود مــی یابــد، و هنگامیکــه رهــری جمعــی را بــه کــف 

ــه ســاده اســت نــه همیشــه  ــه یــک شــخصیت غیــر مســتبد بــدل گــردد؟ چنانکــه آمــد، ایــن مهــم ن ــد ب میگیــرد، میتوان

ــرا دارد.  ــوان تحقــق آن ــی ت ــرد در هــر موقعیت ــه آنکــه هــر ف ــی و ن عمل

ــه دو عامــل  ــر بــرود، بطــور معمــول ب ــد از ســاختار و فرهنــگ اســتبدادی فرات اینکــه انســان اجتامعــی بتوان  

ــل  ــا عوام ــتیز ب ــرای س ــی ب ــهامت واقع ــری ش ــتبداد، ۲( و دیگ ــرات اس ــت و م ــه واقعی ــی ب ــود: ۱( آگاه ــوط میش مرب

اســتبداد و تــالش پیگیــر در گــذر از آن. 

ــا  امــا شــخصی کــه در فضــای فرهنگــی اســتبداد پــرور، بــه رهــری جمعــی میرســد، توانایــی بیشــرتی دارد ت  

آســوده تریــن روش فرماندهــی، یعنــی اســتبداد را بــه عرصــه عمــل کشــاند، زیــرا هــم عــادت آنــرا بخوبــی فراگرفتــه، هــم 

ــه آشــنای وی را  ــان اقتدارگرایان ــرو وی زب ــرد، و هــم مــردم پی ــرت میپذی ــن روش فرماندهــی را به ــی وی ای ــط پیرامون محی

آســان تــر درک میکننــد. حــال آنکــه بــرای گــذر از اســتبداد بایــد از مــردم رسســپرده نیــز گــذر کــرد. و رهــری جدیــد، پیــش 

از آن بایــد بیامــوزد تــا از خــود گــذر کنــد، یعنــی از امیــال درونــی اش رسپیچــی منایــد، از آن روحیــه »دل پذیــر« حکمرانــی 

تــک روانــه کــه تاریــخ بــه وی آموختــه اســت، و منونــه هایــش را بطــور پیوســته در خانــه و مدرســه، در بــازی بــا هــم ســن 

و ســاالن نوجــوان خــود دیــده اســت، و توجیــه هــای بــاال بلنــد و کشــدار آنــرا از زبــان پــدر و معلــم و اســتاد دانشــگاه، 

از زبــان رئیــس حــزب سیاســی و در پــای منابــر دیــن پرســتان حکومتــی و از بلندگــوی مجیــز گویــان قــدرت، هــزاران بــار 

شــنیده اســت. از ایــرنو، از خــود گــذر کــردن، رشط گــذر از اســتبداد اســت. 

درایران صغارت مردمان رهری مستبد را توجیه میکند.   

انســان معلــق و نااســتوار کــه نــه بــه خــود، بــه اراده و قــدرت درونــی خــود، کــه بــه قهرمــان، بــه اوهــام و   

اســطوره متکــی بــوده، مجیزگــوی قــدرت اســت، چابلوســی رهــران را میکنــد، و پایگاهــی همیشــگی براســتواری و پایــداری 

رهــری مســتبد اســت. همچــون اطرافیــان و یــاران شــاه اســامعیل اول کــه درپــی فرمــان شــاه بــرای خــوردن گوشــت جنــازه 

دشــمن شــاه کــه پــدر اســامعیل جــوان را کشــته بــود، بــا یکدیگــر بــا شمشــیر درگیــر شــدند. کســان دیگــری نیــز دور تــر از 

میــدان، جهــت اثبــات رسســپردگی خــود، بــرای خریــد و فــروش تکــه ای از آن گوشــت مــرده، بــا یکدیگــر معاملــه میکردنــد 

)۱۰(. همیــن رونــد پایــدار را امــروز بگونــه دیگــری در نظــام بــه والیــت فقیــه و مجیزگویــان رهــری ناالیــق و مســتبد 

جمهــوری اســالمی ایــران مشــاهده میکنیــم. ایــن واقعیــت نــه فقــط نــزد اطرافیــان قــدرت بلکــه، مهمــرت، نــزد مردمــان 

عــادی بیشــرت مشــهود اســت.

مســتبدان دیرپــای را مردمــان درمانــده مــی پروراننــد. رسســپردگی یــک روحیــه عمومــی ســت، و همیــن امــر   

یکــی از عوامــل پایــداری اســتبداد سیاســی ســت. از ایرنوســت کــه بــرای گــذر از اســتبداد، بایــد هــم از مردمــان رسســپرده 

و هــم مجیــز گویــان قــدرت گــذر کــرد و بــه خــود آمــد و بــه اتــکاء بــه آگاهــی و شــهامت خــود را بــاز یافــت. ایــن معنــای 

ــی ســوژه اســت.    برمنای
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ــارج  ــی خ ــتبداد تاریخ ــراری اس ــه تک ــق از حلق ــن طری ــا از ای ــتبدادی تنه ــگ اس ــده در فرهن ــان زاده ش انس  

میشــود.  بــدل  »ســوژه«  بــه  و  میکنــد  تولیــد  برشــی  آن  در  میشــود، 

بنابرایــن یکــی از عوامــل گــذر از اســتبداد، آگاهــی از مضامیــن واقعــی و کارکردهــای ایدئولوژیــک و   

روانشناســانه اســتبداد و فرهنگــی ســت کــه رسارس تاریــخ مــا را در ایــران )و نیــز کشــورهای هــم نظیــر( فراگرفتــه اســت. 

ــه حــوزه عمــل کشــیده منــی شــود. تنهــا ضامــن آگاهــی٬ شــجاعت اســت.  امــا، هیــچ آگاهــی نظــری بــدون شــجاعت ب

ــر اســتبداد و ســاختار اســتبدادی و اعتقــاد  ــرای مقاومــت در براب ــدار و اســتثنایی ب ــن شــجاعت فــردی و اراده پای بنابرای

راســتین بــه گــذر از آن، هــم چنیــن مــردم دوســتی صادقانــه و میهــن پرســتی و عشــق بــه آزادی، مقاومــت ســهمگین در 

برابــر شــهوت قــدرت و ثــروت، از جملــه عوامــل دگردیســی شــخص اســتبداد زده بــه اســتبداد زدوده اســت. 

دگردیسی در انسان زاده شده در فرهنگ استبدادی

حــال دوبــاره بــه ایــن پرســش بنیادیــن بازگردیــم: براســتی چگونــه در عمــل »مــن« و »تــو«ی ایرانــی، یعنــی   

مــا انســانهای زاده شــده در فرهنــگ اســتبدادی، ناگهــان از خــواب زمســتانی بدرآمــده تحــول گــرا، آزاد اندیــش و دمکــرات 

میشــویم؟ یعنــی چگونــه از "ابــژه" مبهــوت، بــی نــام و بــی نشــان، دنبالــه رو، ضعیــر مســلک و خــود صغیــر پنــدار، بــه 

ســوژه بــدل میشــویم. چگونــه بــه مــرات نظــام خودمختــار و یکتاگــرا آگاه شــده و در پــی رفــع و دفــع آن بــر مــی آییــم. 

پاســخ روشــن اســت. بــه احــواالت خودمــان در طــول ایــن چهاردهــه کــه نــگاه کنیــم، پاســخ را میبابیــم. امــروزه در ایــران 

ــد. رهــری  ــی ســخن میگوین ــاز و مدن ــه ای ب ــتبدادی و جامع ــر اس ــراری نظــام غی ــگان از رضورت آزادی، برق ــا هم تقریب

آینــده ایــران از میــان نخبــگان و کنشــگران سیاســی امــروز رسبرخواهــد آورد. مهــم نیســت کــه همــه مردمــان از متامــی 

خصوصیــات تاریخــی و فلســفی جامعــه آزاد و دمکراســی آگاه باشــند. و بــاز مهــم نیســت کــه درک از دمکراســی در نــزد 

ــکان جــدی و  ــن همــه خــر از یــک ت ــی آن از هــم امــروز منجــر گــردد. مهــم آن اســت کــه ای ــه تحقــق عمل همــگان ب

پدیــداری یــک فرهنــگ جدیــد در میــان ایرانیــان میدهــد کــه بتدریــج درطــول چنــد دهــه اخیــر در حــال شــکل گیریســت. 

بــرای درک اهمیــت ایــن تحــول کافــی ســت موقعیــت امــروز را بــا دوران پیــش از انقــالب مقایســه کنیــم. در دو دهــه ۴۰ 

و ۵۰ خورشــیدی در ایــران در میــان روشــنفکران و دانــش پژوهــان و بخشــی از طبقــه متوســط ســخن از دمکراســی، آزادی 

فــردی و مدرنیتــه غربــی ناپســند جلــوه میکــرد و اینهمــه را »غــرب زدگــی« و برخــی حتــی فراموشــی ارزشــهای بومــی و 

ســنتی مــی پنداشــتند. درآن زمــان شــخصیتی شــناخته شــده، احســان نراقــی، در پــی ســفری بــه غــرب کتابــی منتــر کــرد 

تــا بگویــد: »در غــرب خــری نیســت«. وی بــه »غربــت غــرب« اشــاره داشــت و بــه »آنچــه خــود داشــت« فــراوان مفتخــر 

بــود )۱۱(. بســیاری از ایــن نخبــگان در آن زمــان بــررضورت »بازگشــت بــه گذشــته« )۱۲( پافشــاری میکردنــد.

لیکــن امــروزه بســیاری بــه درک شکســت پــروژه »بازگشــت بــه گذشــته« کــه ایدئولــوژی انقــالب اســالمی بــود،   

در مقیــاس وســیعی رســیده انــد. مدرنیتــه، آزادی و جامعــه آزاد میــرود تــا بــه یــک بــاور جدیــد بــدل گــردد و رسمنشــاء 

تحولــی جــدی شــود. بــی شــک ایــن مســیر طوالنــی اســت و نبایــد انتظــار داشــت کــه همــگان بــه یــک میــزان و بــا یــک 

ــد.  ــق کنن ــن درک را متحق ــل ای ــون در عم ــد و از هــم اکن ــد راه یابن ــگ جدی ــن فرهن ــه ای درک واحــد ب

اکنــون بــه یافتــه هایــامن نظــری دوبــاره اندازیــم وپرســش مــان را مجــددا طــرح کنیــم. چــه عواملــی باعــث   

شــدند تــا چنیــن تحــول جدیــدی در نــزد نخبــگان و روشــنفکران دوران کنونــی بــرای ایجــاد فکــر بــه آزادی و متایــل بــه 

ــم:  ــاره میکنی ــر اش ــل زی ــد عام ــه چن ــود؟ ب ــاد ش ــتبدادی ایج ــر اس ــه غی جامع

ــه  ــه آگاه و طبق ــی جامع ــه زمان ــوری اســالمی ک ــت جمه ــده حاکمی ــب کنن نخســت مشــاهده مــرات تخری  

متوســط در مقیــاس وســیع هواخــواه آن بودنــد. مثــرات مهیــب و غیــر قابــل پیــش بینــی، فســاد و رسکــوب قــدرت حاکمــه 

ــت.  ــده اس ــتبدادی ش ــر اس ــه غی ــه جامع ــل ب ــرای متای ــان ب ــزد ایرانی ــداری در ن ــک بی ــاء ی ــود منش خ

عامــل موثــر دوم مهاجــرت بخــش بزرگــی از نخبــگان و دانشــجویان بــه خــارج از کشــور اســت. آشــنایی نزدیــک   

بــا مزایــای رسمایــه داری لیــرال، و ایــن دریافــت کــه مردمــان جوامــع لیــرال و ســکوالر بســیار بهــرت از جمهــوری اســالمی که 

قــول بهشــت را بــه مــردم داده، لیکــن زمیــن را بــرای آنهــا بــه جهنــم بــدل کــرده اســت، عامــل مهمــی در ایجــاد فرهنــگ 

جدیــد در ایــران بــود. 
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عامــل ســوم، زیســن در دوران جهانــی شــدن اســت کــه پدیــد آوردنــده درک نوینــی از جامعــه و سیاســت بــود.   

جهانــی تحــت تســلط بالمانــع شــبکه هــای مجــازی کــه انســانها را از هــر زاد و بومــی بــه کلیــت جهــان متصــل میکنــد و 

ــد. ــا خــر میکن ــر اســتبدادی ب از مــرات زیســن در نظــام غی

ایــن تحــول کامــال طبیعــی و قابــل درک اســت و در مســیر ایــن دســت یابــی و عمــل اجتامعــی همــگام بــا آن   

ــرا میشــود. ــوژی بــوده اســت بتدریــج نوعــی دگرگونــی را در خــود پذی اســت کــه آدمــی کــه مبهــوت اســطوره و ایدئول

جایگزین پذیری

ــن  ــی باشــد، جایگزی ــک م ــی و دمکراتی ــر دین ــک، غی ــر ایدئولوژی ــد نظــام غی ــای بن ــه پ ــی رهــری ضــد اســتبداد ک ویژگ

پذیریســت. هــر رهــر منصــف و آگاه و مــردم دوســتی، منبــع مروعیــت قــدرت خــود را مــردم میدانــد و میپذیــرد کــه او 

آمــده اســت تــا وظیفــه ســرتگی را انجــام دهــد و ســپس بــرود؛ کــه عمــر زمامــداری وی محــدود و گذراســت، و اینکــه هیــچ 

قدرتــی جاودانــه نیســت مگــر قــدرت مــردم. هیــچ حکمــی مــروع نیســت مگــر حکــم قانــون. 

چــرا جایگزیــن پذیــری یــک بنــد بنیادیــن در برقــراری رژیــم ضــد اســتبداد اســت؟ زیــرا ویژگــی نظام اســتبدادی   

جاودانــه قلمــداد کــردن مســتبد اســت. مســتبد خــود و آئیــن خــود را تنهــا نجــات دهنــده مــی پنــدارد و از ایــن رو ســلطه 

ــد. ــر قلمــداد میکن ــان ناپذی ــی مســتمر و پای خــود را رضورت

حــال آنکــه جایگزیــن پذیــری، بــه معنــای پذیــرش ســوبژکتیو )فکــری و روحــی( ایــن واقعیــت اســت کــه او و   

آئیــن او تنهــا نجــات دهنــده کشــور، ملــت و یــا ســتمدیدگان نیســتند. درک و پذیــرش اینکــه قــدرت وی رفتنــی ســت و در 

ــت.  ــتبداد اس ــذر از اس ــن گام در گ ــت،  بزرگرتی ــر راه هاس ــی از دیگ ــا یک ــا، راه وی تنه ــده ه ــتیز ای ــرتده س ــه گس برح

براســتی اگــر ایــن عوامــل ســوبژکتیو نــزد یــک رهــر آگاه و شــجاع جــای گیــرد، حتــی باوجــود رشایــط تاریخــی   

و ســاختاری مســتعد اســتبداد، وی میتوانــد از آن گــذر کنــد. بــر پایــه ایــن نــگاه اســت کــه میتــوان مدعــی شــد کــه بــرای 

گــذار از اســتبداد منــی تــوان و منــی بایســت در انتظــار تحــول مرحلــه ای مناســب در ســاختار، در انتظــار رشــد آمــوزش و 

پــرورش و در انتظــار فرهنــگ ســازی مانــد و گــذر از اســتبداد و راه یابــی بســوی رهریــت آزادیخــواه، و گشــایش اجتامعــی 

را مــروط بــه تحــول در ســاختار کــرد.

روش سوبژکتیویستی در عمل

اکنــون بــه پرســش دوم بپردازیــم: شــاید برخــی روش منــدی سوبژکتیویســتی را ایــده آلیســتی، اتوپیــک و غیــر   

عملــی بخواننــد و مدعــی شــوند کــه مســتبد زاده بــه ناگزیــر اســتبداد پــرور میشــود. امــا آیــا منونــه ای از همــت و عــزم 

فردیــت هــای اســتبداد ســتیز کــه بــه مقــام رهــری راه یافتــه انــد، را در ایــن راســتا دیــده ایــم؟ آیــا کســانی بــوده انــد، 

خصوصــا در دوران اخیــر، کــه پــس از کســب انقالبــی قــدرت، بپذیرنــد کــه بخاطــر احــرتام بــه رای مــردم و پایبنــدی بــه 

قانــون، بــدون اقــدام بــه کودتــا، بــدون اتهــام زدن بــه مخالفیــن، بــدون ابــراز تنفــر و کینــه نســبت بــه مخالفیــن  جایگزیــن 

پذیــری را بپذیرنــد و از قــدرت کنــاره گیــری کننــد؟ اگــر چــه هــر رهــری ضوابــط و معایــب خــود را داراســت، امــا منونــه 

هــای عملــی ایــن تحــول دیــده شــده و بــر تعــداد آنهــا در دوران مــا افــزوده میشــوند. آیــا در ایــران خودمــان منونــه هایــی 

از ایــن دســت را ندیــده ایــم؟

در ایــران فردیــت هــای اســتثنایی کــه در قــدرت جــای گرفتنــد و در گــذر از اســتبداد تــالش کــرده انــد بســیار   

ــه  ــم هم ــه علیرغ ــالب نبود(،ک ــک انق ــه او زاده ی ــه البت ــود )ک ــر ب ــا امیرکبی ــن آنه ــاخص تری ــی از ش ــتد. یک ــدک هس ان

ناکارآمــدی هــا و کاســتی هایــش، توانســت در برابــر جهــل اســتبداد در حــدود تــوان خــود ایســتادگی و بــه اقدامــات بــزرگ 

ــود.  ــتقامت ب ــی و اس ــهامت، آگاه ــه ای از ش ــز منون ــدق نی ــد مص ــد. محم ــت کن ــدگار هم و مان

ــتثنایی از  ــای اس ــه ه ــر، منون ــورهای دیگ ــم، در کش ــت و یک ــرن بیس ــل ق ــته و اوای ــرن گذش ــر ق ــا از اواخ ام  

ــاختار  ــک س ــا، زاده ی ــه ه ــی منون ــی در برخ ــد، و حت ــاده ان ــرون نه ــه بی ــی رس ب ــک دوران انقالب ــه از دل ی ــی ک رهران

ــد٬ کــم نیســتند.  ــن دادن ــون ت ــه قان ــد و ب ــر شــهوت قــدرت و ثــروت مقاومــت کردن ــی در براب ــد، ول ــوده ان اســتبدادی ب

آنهــا زمانیکــه دوره رهریشــان شــان بــر آمــد، براحتــی از قــدرت کنــار کشــیدند. بدنبــال جاودانــه خوانــدن خــود و تکــرار 
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ــتند. ــتبداد را شکس ــی اس ــتمرار تاریخ ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــود نبودن ــی خ ــدر قدرت ــله وار ق سلس

منونه هایی استثنایی از وضعیتی نه چندان استثنایی

ــا  ــه »انقــالب یــاس« در ســالهای ۲۰۱۰–۲۰۱۱  معــروف شــد، ب ــام مــردم ب ۱. آفریقــای شــاملی: در تونــس قی  

سلســله  تظاهرات هــای خیابانــی آغــاز و بــه کنــاره گیــری رئیــس دولــت، زیــن العابدیــن بــن علــی، منجــر گردیــد. در زمــان 

بازگشــت از بیســت ســال تبعیــد، محمــد غنوشــی در یــک مصاحبــه هرگونــه شــباهتی میــان اقــدام خــود بــا آیــت اللــه 

خمینــی در هنــگام انقــالب اســالمی ایــران را رد کــرد. برعکــس خمینــی، او تنهــا مدتــی کوتــاه، دقیقــا یــک ســال و دو مــاه 

در مســند قــدرت مانــد )۱۳( و پــس از انتخابــات، از ســمت خــود کنــاره گرفــت )۱۴(. نــه در پــی کودتایــی بــود، نــه در 

اندیشــه یــک ترفنــد سیاســی بــرای مانــدن در قــدرت و بــدل شــدن بــه یــک رهــر مــادام العمــر. 

ــورهای  ــا کش ــه ب ــی، در مقایس ــای داخل ــه بحرانه ــم هم ــور و علیرغ ــن کش ــده ای ــکالت عدی ــود مش ــا وج ب  

منطقــه، در مجمــوع تونــس، کشــوری بــا تاریــخ اســتبدادی، تاکنــون موفــق تریــن مــدل پیروزمنــد یــک حاکمیــت ســکوالر 

- دمکراتیــک در بهــار عربــی شــناخته شــده اســت. 

۲. آمریــکای جنوبــی: تجربــه اســتثنایی حکومــت ساندیســت هــا در نیکاراگوئــه بســیار درس آمــوز اســت. در   

ســال ۱۹۷۹، یعنــی هــامن ســال انقــالب در ایــران، جنبــش ساندیســت بــه رهــری دانیــل اورتــگا )۱۵(، بــدون اتــکاء بــه 

جنبــش مردمــی، بــا تکیــه بــه یــک مشــی چریکــی و مســلحانه، دولــت اســتبدادی وقــت را پــس از ۴۳ ســال رسنگــون کــرد 

و »جبهــه آزادی بخــش ملــی ساندنیســت هــا« قــدرت سیاســی در نیکاراگــوا را بدســت گرفــت. امــا دانیــل اورتــگا کــه خــود 

را طرفــدار ســالوادور آلنــده )۱۶(  میدانســت، تنهــا ۴ ســال در مســند قــدرت مانــد. وی هرگــز در اندیشــه بــدل شــدن بــه 

یــک رهــر بالمنازعــه و یکــه تــاز نبــود. بعــد از چهــار ســال در اولیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری از رقبــای خــود، کــه از 

خــارج و بویــژه آمریــکا حامیــت مــی شــدند، باخــت و از دولــت کنــاره گرفــت و بــه عنــوان یکــی از احــزاب اپوزیســیون 

ــه کاخ ریاســت جمهــوری راه یافــت. ساندیســتها و رهــر  ــم »چامــورا« ب ــن دوره خان ــد )۱۷(.  در ای در کشــور باقــی مان

آنهــا ۱۶ ســال انتظــار کشــیدند، و در جامعــه مدنــی تــالش بســیار کردنــد. تــا بالخــره ایــن جبهــه پــس از ســه بــار شکســت 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری، ســال ۲۰۰۶ قــدرت را مجــدداً بدســت گرفــت. ایــن همــه هرگــز بــه آن معنــا نیســت کــه 

نیکاراگوئــه امــروز کشــوری بــری از مشــکالت داخلــی ســت. امــا در نــگاه بــه تجربــه ایــن کشــور مــی آموزیــم کــه میتــوان 

بــه قــدرت رســید و بــه یــک مســتبد بــدل نشــد.

توجــه داریــم کــه اقدامــات بعــدی دولــت اورتــگا در دوران کنونــی، یعنــی ۲۰۱۸، و فســاد مالــی و رسکــوب   

سیاســی کــه وی بــه آن متهــم شــد، در اینجــا مــورد نظــر مــا نیســت. آنچــه مهــم اســت کــه وی قبــول کــرده بــود و قــدرت 

ــرد.  ــا ک ــات ره ــی مکاف را دردوره ای ب

۳. اروپــای رشقــی: در لهســتان، جنبــش هــای کارگــری و ســندیکایی از ژانویــه ۱۹۸۹ تــا در دســامر ۱۹۹۰، بــا   

انتخــاب رهــر کارگــری ســندیکای »همبســتگی«، »لــخ ولســا«، بــه ریاســت جمهــوری، بــه عمــر رژیــم کمونیســتی پایــان 

داد. در رسارس دولــت کمونیســتی لهســتان، ایجــاد ســندیکاهای مســتقل و احــزاب سیاســی اپوزیســیون ممنــوع بــود. ایــن 

ــد )۱۸(.  ــل کردن ــم تحمی ــه نظــام حاک ــد و ب ــج شــکل دادن ــی بتدری ــی در پ ــارزات پ ــی مب ــازمانها خــود را در پ س

در ژوئــن ۱۹۸۹ )آخریــن ســال حیــات رژیــم( ســندیکای همبســتگی، زمانیکــه پایــه هــای رژیــم بتدریــج لــرزان   

میشــد، در مجلــس اکرثیــت مطلــق مناینــدگان را از آن خــود کــرد و لــخ والســا، یــک کارگــر بــرق، بــه قــدرت رســید. اینکــه 

یــک کارگــر بــه باالتریــن مقــام کشــورداری برســد شــاید آرزوی متــام جریانهــا کارگــری و مارکسیســتی در طــول یــک قــرن 

بــود کــه هرگــز در رسارس حیــات اتحــاد جامهیرشــوری و پیــش از آن مشــاهده نشــده بــود، امــا لــخ والســا بعنــوان کارگــر، 

کــه عمیقــاْ طرفــدار رسمایــه داری و یــک مســیحی کاتولیــک بــود، ایــن آرزو را متحقــق کــرد. امــا، و نکتــه اینجاســت، او 

کــه توانســته بــود پــس از تــالش و مبــارزه، نظــام کمونیســتی کشــورش را از پــا درآورد، تنهــا پنــج ســال )از ۱۹۹۰ تــا ۱۹۹۵( 

رئیــس جمهــور بــود. پــس از آن و در پــی شکســت در انتخابــات ریاســت جمهــوری٬ از قــدرت کنــاره گرفــت. طمــع قــدرت 
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او را مســت و از خــود بیخــود نکــرد و بــه حــق مــردم در انتخابــات احــرتام گذاشــت.

۴- در چکســلواکی »انقــالب مخملــی« در مــاه هــای نوامــر و دســامر ۱۹۸۹ جریــان داشــت و بــه تظاهــرات   

و اعتصابــات رسارسی و مقامــت مدنــی گســرتده رســید و بالخــره بــه پیــروزی »واتســالوهاول«، نویســنده و فیلســوف، کــه 

ــرد، منجــر شــد.   ــی ب ــر م ــدان ب ــال در زن ــد س ــن چن ــش از ای پی

برخــی فالســفه چــون ســقراط و افالطــون درآرزوی آن بودنــد کــه روزی یــک فیلســوف بقــدرت سیاســی راه   

یابــد، لیکــن ایــن مهــم در دهــه پایانــی قــرن پیــش، در حالــی متحقــق شــد کــه، هــاول، همچــون فیلســوفی مســتقل،  طمــع 

قــدرت نداشــت و حــارض نشــد بــرای حفــظ قــدرت حــق مــردم را زیــر پــا بگــذارد. او از ۱۹۹۳ تــا ۲۰۰۳ در راس دولــت 

جــای گرفــت. توجیــه گــر ایــن مــدت طوالنــی ریاســت جمهــوری، پیــروزی مجــدد او در انتخــاب  ســال  ۱۹۹۸ بــود، لیکــن 

ــتعفا داد.  ــش اس ــال ۲۰۰۳ از مقام خــود در س

۵- امــا رومانــی رسنوشــتی متفــاوت داشــت. رومانــی تنهــا کشــور اروپــای رشقــی بــود کــه جنبشــی خونیــن،   

بــا ۱۱۰۴ کشــته بدســت داد. مقاومــت ریاســت حکومــت، نیکــوالی »چائوشســکو« بســیار زیــاد بــود.  وی بــه مــدت ۲۲ 

ســال طوالنــی در مســند قــدرت نشســته بــود. در پــی گســرتش تظاهــرات هــای مردمــی، چائوشســکو نیــز بــه ســازماندهی 

ــه  ــی ب ــه هــامن گردهامی ــرد ک ــدرت خــود پخــش ک ــش ق ــرای منای ــون ب ــرا از تلویزی ــی دســت زد و آن تظاهــرات حکومت

تظاهــرات علیــه حکومــت مبــدل شــد. در پاســخ بــه رسکــوب گســرتده در طــول ســالهای حکومتــش، انقالبیــون او را در 

دســامر ۱۹۸۹ پــس از بازگشــت از ســفر بــه ایــران و دیــدار بــا هاشــمی رفســنجانی، اعــدام کردنــد )۱۹(. پــس از رسنگونــی 

دولــت کمونیســتی، »ایــون ایلســکو« در یــک انتخابــات آزاد پیــروز شــد وی دو بــار در انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت 

ــار در  ــوان بیــش از دوب ــر طبــق قانــون اساســی رومانــی٬ منــی ت ــا ســال ۲۰۰۴ حفــظ کــرد. امــا ب کــرد و مقــام خــود را ت

انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت کــرد. از ایــرنو٬ ایلســکو نیــز در همیــن ســال از مقــام خــود کنــاره گرفــت و بــدون 

جنجــال از صحنــه سیاســی خــارج شــد.

 

ایران در دوران یک انقطاع تاریخی

رسنوشــت کشــورهای دیگــر اروپــای رشقــی بــا کمــی پســتی و بلنــدی همیــن روال را پــی میگیــرد. کــدام روال   

را؟ اینکــه ایــن رهــران کــه غالبــا از دل جامعــه بــه قــدرت راه یافتنــد، برعکــس روال معمــول در ســه ربــع اول قــرن بیســتم 

و برعکــس همــه قــدرت هــای ایدئولوژیــک، یــا دینــی، هیــچ کــدام در هیــچ مقطعــی »انقالبــی« عمــل نکردنــد.  قــدرت 

را در انحصــار خــود قــرار ندادنــد و بــر پایــه قانــون و گاه حتــی بــه دلخــواه خــود و بــدون نــزاع از قــدرت کنــار کشــیدند. 

ایــن رونــد هــم از دگردیســی تاریخــی دوران مــا رسچشــمه میگیــرد، هــم از غیــر ایدئولوژیــک بــودن آن انقالبــات و هــم 

از آگاهــی و شــجاعت آن رهــران. 

عــر مــا عــر انقالبــات غیــر ایدئولوژیــک اســت جایــی کــه تنهــا پــای بنــدی قــدرت، نــه وعــده الهــی، نــه   

رســالت تاریخــی، کــه وفــاداری بــه قانــون و کرنــش بــه انتخــاب مــردم اســت. ایــن مهمرتیــن رونــد گــذر از اســتبداد اســت 

کــه در آن ســوژه آگاه و شــجاع، از ســاختار و فرهنــگ اســتبداد پــرور فراتــر میــرود؛ یعنــی برشــی در تاریــخ ایجــاد میکنــد. 

در پهنــه تجربــه اســفناک حاکمیــت اســالمی، اکنــون ایــران کــم و بیــش آمــاده اســت تــا از تجربــه اســتبداد دوگانــه، یعنــی 

اســتبداد سیاســی و اســتبداد دینــی گــذر کنــد و از ایــن طریــق از ســاختار تاریخــی کــه خــود را بگونــه ای پیوســته بــر متامــی 

عرصــه هــای وجــود ایرانــی تحمیــل کــرده اســت، بتدریــج فاصلــه گیــرد.

  اگــر پــس از مطالعــه ایــن نوشــته هنــوز برخــی معتقدنــد کــه ایــران وضعیــت ویــژه ای دارد و هرآنچــه  رهــران 

اســتبداد زده در کشــورهای دیگــر کــرده انــد ربطــی بــه ایــران نــدارد، زیــرا در ایــران هرآنچــه دیــده ایــم تنهــا اســتبداد 

ــش میکشــیم: ــه چال ــر ب ــه اســتدالالت زی ــدگاه را برپای ــن دی ــا ای ــوده اســت، م ب

۱( بــا علــم بــه اینکــه روش سوبژکتیویســتی در ایــن نوشــته تنهــا یــک نظریــه اســت، بــا اینحــال بــرای خــروج   

از دور مســتمر اســتبداد هیــچ راهــی جــز تــالش و همــت و شــجاعت برپایــه آگاهــی منــی شناســیم. 
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بایــد روزی، کــس یــا کســانی پیــدا شــوند و برپایــه آگاهــی و خصوصــا شــجاعت اســتثنایی، همــت کــرده و مصمــم شــوند 

تــا از ایــن دورباطــل و تکــرار مســتمر اســتبدادگری و اســتبداد پــروری گــذر کننــد. اگــر چنیــن راه کاری را نپذیریــم، تنهــا 

آلرتناتیــو روبــرو »کار فرهنگــی« ســت کــه آزادی ایــران را بــه قــرن هــای آینــده حوالــه میدهــد. یعنــی فعــال همیــن نظــام 

ــرک کوچکــی برداشــته شــود. حــال آنکــه برعکــس، در عــامل تحــوالت  را تحمــل کنیــم، تــا شــاید در فرهنــگ اســتبدادی تِ

تاریخــی، برخــی تغیــرات شــگفت انگیــز توســط مــردان و زنــان قدرمتنــد و پرشــهامت صــورت پذیرفتــه اســت، بــی آنکــه 

ــه  ــر درمقابل ــد. شــهامت لوت ــا بیاین ــاری آنه ــه ی متامــی آالت و ابزارهــای فرهنگــی مناســب دردســرتس بطــور بالواســطه ب

بــا تســلط بالمنــازع کلیســای کاتولیــک بــی ماننــد اســت. اســتقامت و پایــداری نلســون مانــدال، در ســخت تریــن رشایــط 

رسکــوب، منونــه دیگــر اســت. هیــچ چســز منــی گویــد کــه بــا بکارگیــری روش سوبژکتیویســتی منــی تــوان بــه کار فرهنگــی 

نیــز اقــدام منــود، لیکــن اولــی نبایــد مرئــط بــه دومــی شــود.  

۲( منودارهــای قابــل توجــه در خــود ایــران بــه کمــک ایــن نظریــه میآیند کــه آری میتــوان در فرهنگ اســتبدادی   

زاده شــد لیکــن بــا آگاهــی و شــجاعت از آن گــذر کرد.امیرکبیــر و مصــدق تنهــا منونــه هــای انــدک آن هســتند.

۳( و اینکــه دوران جدیــد بــا گســرتش دنیایــی برپایــه تســلط همــه جانبــه شــبکه هــا، کــه طبقــه متوســط ایــران   

امــروز در بعــدی کالن در آن درگیــر شــده اســت، امیــدی بــس گــران بــرای رواج اندیشــه ضــد اســتبدادی و افقــی )برضــد 

نظریــه عمــودی ســازمان( مــی دهــد. ایــران مــا مدتــی ســت کــه دوران یــک انقطــالع تاریخــی بــی ســابقه ای را میگذرانــد، 

کــه خــود گامــی ســت بســوی گشــایش اجتامعــی و سیاســی.

 

 ژوئن ۲۰۱۸

پانویس ها. 

ــه  ــم، ب ــی بری ــکار م ــته ب ــن نوش ــا در ای ــه م ــی و انسانشناســی، آنچنانک ــه شناس ــاختارگرایانه در حــوزه جامع ۱. روش س

ــه و سیســتم.  ــه مجموع ــز ب ــردادن همــه چی ــای بازگ معن

در اوایــل قــرت بیســتم فردینانــد ســورس )Ferdinand de Saussure(، زبــان شــناس سویســی اهــل ژنــو، متولــد )۱۸۵۷-

۱۹۱۳(، ســاختار را ارج میــدارد و میگویــد کــه هرعنــر در زبــان معنایــی نــدارد مگــر در رابطــه بــا مجموعــه خــود و در 

آن رابطــه اســت کــه کارکــرد مــی یابــد. ایــن »مجموعــه روابــط« هــامن »ســاختار« یــا اســرتوکتور را مــی ســازد. در دهــه 

۱۹۶۰ میــالدی، ســاختارگرایی یــا اسرتوکتورالیســم بــه جریــان مســلط در تفکــر بــدل میشــود و متفکــران در حــوزه فلســفه و 

مجموعــه علــوم اجتامعــی خصوصــا از آن متاثــر شــدند. آنهــا بــرآن شــدند کــه رونــد هــای اجتامعــی از ســاختارهای بنیادین 

متاثــر هســتند. در ایــن نــگاه مجموعــه یــا ســاختار ارجعیــت دارد نســبت بــه فــرد. در ایــن حــوزه مهمرتیــن متفکریــن 

عبــارت میشــندند: کلــود لویــی اشــرتوس، یکــی از مهمرتیــن انســان شناســان قــرن بیســتم، جــک لــکان، ادامــه دهنــده راه 

مکتــب فرویــد در فرانســه، لــوی آلتــورس، مارکســیت نوگــرا در فرانســه، و بالخــره میشــل فوکــو و جــک دریــدا مهمرتیــن 

فیلســوفان فرانســوی. بــا اینحــال نقــد ســاختارگرایی بــه دو نکتــه اشــاره داشــت یکــی آنکــه در ایــن مکتــب ارزش »فــرد« 

بــه کنــار گذاشــته شــده. دوم آنکــه نــگاه ســورس زبــان شــناس، کــه برپایــه فرضــی اســتوار اســت کــه همیشــه مجموعــه و 

ســاختار بایــد نقظــه آغــاز تحلیــل در زبانشناســی باشــد، از نــگاه منتقدیــن چیــزی بیشــرت از یــک دگــم منــی باشــد. 

در همیــن دوران، یعنــی در دهــه ۱۹۷۰ میــالدی مخالفــت هایــی بــا نــگاه لویــی اشــرتوس بــه چشــم خــورد. در نوشــته ای 

مهــم پژوهشــگر فرانســوی »آلــن بنســا« دربــاره ســاختارگرایی میشــل اســرتوس میگویــد کــه ســاختار همــه چیــز را معیــن 

منــی کنــد بلکــه پــارا مرتهــای متعــددی داخــل معادلــه میشــوند. ایــن نــگاه آلــن بنســا اســت. میگویــد چنیــن نیســت کــه 

ســاختار تــا رسحــد کوچکرتیــن جزئیــات همــه چیــز را فرماندهــی کنــد. از حــز>  ]؟[ بایــد حرکــت و ســاختار قــادر نیســت 

کــه همــه چیــز را پیــش بینــی کنــد حرکــت فــردی مهــم اســت کــه ریشــه هــا و دالیــل آن همیشــه و در همــه جــا بــه 

ســاختار همیشــه بــاز منــی گــردد. ایــن آن چیزیســت کــه میتــوان از آن بعنــوان »حــوزه ممکنــه« نــام بــرد کــه خروجــی آن 

همیشــه قابــل پیــش بینــی نیســت. 

در فرانســه، میشــل فوکــو و جــک دریــدا و نیــز ژیــل دولــوز از پایــه گــذاران ایــن نحلــه هســتند. ایــن نوگرایــی   
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در فلســفه  علــوم اجتامعــی خــود گاه متایلــی بــه پســت مدرنیتــه نیــز از خــود نشــان داده اســت.

ــم  ــا تصــور میکنی ــد: م ــس در ۱۹۷۰ میگوی ــس« در پاری ــج دو فران ــو در ســخرنانی نخســتین خــود در »کال ۲. میشــل فوک

کــه در بیــان خــود آزاد هســتیم، درحالیکــه بیــان مــا همــواره در برابــر محدودیــت هــای ویــژه ای روبروســت و مــا آنــرا 

دانســته یــا نادانســته رعایــت میکنیــم. از نــگاه فوکــو، ایــن واقعیــت نشــان میدهــد کــه فــرد آزاد نیســت و بــه عبارتــی 

تابــع سیســتم اســت. فوکــو در آثــار خــود اشــاره دارد کــه تولــد انســان تنهــا بــه آغــاز قــرن هیجدهــم بــاز میگــردد، و مــرگ 

آن نزدیــک اســت.

Michel Foucault Ordre du Discours; Gallimard ; 1970, Paris

۳. قدمــت نــگاه ســاختارگرایانه در میــان پژوهشــگران ایرانــی بســیار اســت و منونــه هــای ایــن برداشــت فــراوان. بــه یکــی 

از برجســته تریــن آنهــا دیــدگاه تاریــخ دان برجســته ایرانــی ماشــالله آجوودانــی ســت. یــک منونــه آن را در ایــن مصاحبــه 

بــا تلوزیــون صــدای آمریــکا میتــوان مالحظــه کــرد. میگویــد »بجــای اینهمــه ســازمانهای سیاســی بایــد کار فرهنگــی بکنیــم«. 

آیــا نظــام حــارض از ایــن تفکــر دل نگرانــی بــه خــود راه خواهــد داد و آیــا بــرای ترمیــم و تحــول فرهنگــی نبایــد حداقــل 

قرنــی را انتظــار کشــید: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AFdrJBeH9c8

۴. سخرنانی من درباره موانع شکل گیری دمکراسی در نیویوک، ۲۰۱۷

به همین موضوع اشاره دارد:

از دقیقه ۳۷ نگاه کنید:

 /http://iranma.us/141202_2

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2252&v=LhW887pL5JU

همچنیــن گفتگــوی زیریــن جوانبــی از دریافــت مــن را از روش غیــر ســاختارگرایانه برمنــا میکنــد - عقــب ماندگــی ایــران 

در کجاســت: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Io28BrcFFCU&t=2273s

۵. احمد ارشف: موانع رشد رسمایه داری در ایران )دروره قاجار(، ۱۳۵۹، انتشارات زمینه، تهران، فصل نخست 

۶. برای درک بهرت از کمبودهای روش ساختارگرایانه، به یادداشت های یکم و دوم رجوع کنید

ــران،  ــی شــدن و ای ــه، جهان ــد: عطــا هودشــتیان: مدرنیت ــن مرجــع رجــوع کنی ــه ای ــه ســوژه ب ــرای درک بهــرت از نظری ۷. ب

ــران، ۱۳۸۱، فصــل نخســت انتشــارات چاپخــش، ته

۸. معنــای ســوژه و چهارگونــه آنــرا میتــوان در ایــن مقالــه خوانــد: عطــا هودشــتیان: زایــش و پویــش مدرنیتــه، مجلــه نــگاه 

نــو، تهــران، شــامره ۲۰، از صفحــه ۵۴ تــا ۶۴، ســال ۱۳۷۳

۹. عطا هودشتیان: زایش و پویش مدرنیته، نگاه نو، هامن

۱۰. راجر سیوری: ایران عر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی. نر مرکز. ۱۳۶۳، چاپ نخست. 

 http://dl.karaketab.com/new/iran.asre.safavi.pdf

طرفــداران آدم خــوار شــاه! دربــارۀ خــوردن گوشــت الشــۀ دشــمنان شــاه اســامعیل توســط قزلباشــانش، مؤلــف جهانگشــای 
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ــد کــه هرکــه رِس مــرا دوســت دارد از  ــار ادا فرمودن ــه لفــظ گهرب خاقــان چنیــن نوشــته اســت : »پادشــاه کینه خــواه… ب

گوشــت دشــمن مــن طعمــه ســازد… بــه مجــرد اســتامِع ایــن فرمــان، کوشــش و ازدحــام جهــت اَکِل گوشــت میتــۀ )خــوردن 

گوشــت مــرداِر( شــیبکخان بــه مرتبه ئــی رســید کــه صوفیــان تیغهــا کشــیده قصــد یکدیگــر منودنــد و آن گوشــِت متعفــِن 

بــا خــاک و خــون آغشــته را به نحــوی از یکدیگــر ربودنــد کــه چرغــاِن شــکارْی در حــاِل گرســنگْی آهــو را بــدان رغبــت از 

یکدیگــر برباینــد«. و امیرمحمــود خواندمیــر می نویســد: »به نوعــی ازدحــاِم هجــوم شــد کــه چنــد کــس مجــروح و زخمــی 

گشــتند، و جمعــی کــه دورتــر بودنــد یــک لقمــه گوشــِت او را از جمعــی کــه نزدیکــرت بودنــد بــه مبلــغ کلــی می خریدنــد 

و می خوردنــد«! 

۱۱. اشاره به کتاب معروف احسان نراقی : »غربت غرب«، امیرکبیر، ۱۳۵۳، 

»آنچه خود داشت«، امیرکبیر، ۱۳۵۵

۱۲. مبنای این کتاب تقابل نظری با ایده »بازگشت به گذشته« است: عطا هودشتیان، هامنجا. 

۱۳. انقالب یاس در تونس :

 https://nawaat.org/portail/2016/06/13/une-societe-civile-tunisienne-formatee

انقالب یاس در تونس، نخستین انقالب آنالین؟

۱۴. وی از ۱۷ نوامر ۱۹۹۹ تا فوریه ۲۰۱۱ در قدرت بود.  

۱۵. درباره دانیل اورتگا:

 https://www.britannica.com/biography/Daniel-Ortega

۱۶. ســالوادور آلنــده، رئیــس جمهــور شــیلی، در اذهــان مــا ایرانیــان شــخصیت مصــدق را زنــده میکنــد. او پــس از ســه ســال 

ریاســت، در ســال ۱۹۶۹، توســط کودتــای ژنــرال پینوشــه و بــا حامیــت رشکــت هــای آمریکایــی رسنکون شــد. 

۱۷. دمکراسی یا دیکتاتوری 

درباره تجربه ساندیست ها:

 http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=6739

http://s2.picofile.com/file/7178456662/18_aban.jpg

۱۸. نگاه کنید به: 

 Geoffrey Pleyers, Ionel N. Sava: Social Movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protests

 and democracy, 2015, Bucureşti. )As a result, in 1998 there were some 5,000 foundations and more than

.)20,000 associations in Poland alone, page 7

https://euroalter.com/past-events/europe-crisis-democracy-central-and-eastern-european-social-move- 

ments

۱۹. گزارش سفر به تهران و اعدام چائوشسکو:

/http://tarikhirani.ir/fa/files/3/bodyView/27
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و  پراگاتيســم  خــود  نفــس  در  »دموکراســی 
دارد.« نهفتــه  را  مذهــب  و  ايدئولــوژی  از  دوری 

گفت و گو با محمود مرادخانی

 

ــی  ــای عل ــد آق ــان فرزن ــد. ایش ــده ان ــد ش ــهد متول ــال ۱۳۴۲ در مش ــی در س ــود مرادخان ــرت محم ــای دک آق  

ــی  ــه ای خواهــر ســید عل ــدری خامن ــم ب ــادر ایشــان رسکار خان ــی هســتند و م ــی تهران ــه شــیخ عل ــی معــروف ب مرادخان

می باشــند.  خامنــه ای 

آقــای محمــود مرادخانــی بــه همــراه پدرشــان در فعالیت هــای ضــد حکومــت پهلــوی فعــال بودنــد. امــا پــس   

از قیــام ۱۳۵۷ بــه خاطــر ساســیت های پلیــد موســوم بــه انقــالب فرهنگــی نتوانســتند در ایــران بــه دانشــگاه برونــد. ایشــان 

پــس از مهاجــرت پدرشــات بــه عــراق در دانشــگاه بغــداد بــه تحصیــل زبــان فرانســه پرداختــه، و از ســال ۱۳۶۸ در فرانســه 

بــه آمــوزش پزشــکی اقــدام کردنــد و در ســال ۱۳۷۸ دوره تخصصــی خــود را در رشــته گــوش و حلــق وبینــی بــا موفقیــت 

پایــان دادنــد. 

آقــای دکــرت مرادخانــی اکنــون در فرانســه پزشــک متخصــص هســتند. دکــرت مرادخانــی علیرغــم ایــن کــه در   

خانــواده ای مذهبــی بــزرگ شــده انــد بــه لحــاظ فلســفی آتــه ئیســت هســتند و بــه لحــاظ سیاســی بــه اســتقرار حکومتــی 

ســکوالر و دموکــرات در ایــران بــاور دارنــد. ایشــان بیــن ســالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ »جنبــش  آشــتی ملــی« را تاســیس کردنــد 

ــکاری  ــی« هم ــاد مردم ــا »نه ــز ب ــی نی ــدا مدت ــت  و بع ــوده اس ــارز ب ــای مب ــی از نیروه ــاد ائتالف ــور از آن ایج ــه منظ ک

منوده انــد. دکــرت مرادخانــی از پایه گــذاران »کانــون کنشــگرایان ایــران« نیــز می باشــند. 

ــتند و در  ــیاری هس ــی بس ــی، علم ــی، تخصص ــاالت سیاس ــته ها و مق ــب نوش ــی صاح ــود مرادخان ــرت محم دک  

می باشــند.     فعــال  »برانــدازان«  تلویزیونــی  کانــال 

ــی ـ  ــتبداد سیاس ــر اس ــم ب ــته ای ــته نتوانس ــاله گذش ــدی س ــد و ان ــن ص ــا« در ای ــرا »م ــک: چ ــی تازی م. رضای  

ــع گــذر از اســتبداد  ــارت دیگــر، مهمرتیــن موان ــه عب ــم؟ ب ــه دموکراســی دســت یابی ــم و ب ــی بگذاری مذهبــی نقطــه پایان

بــه بــاور شــام چــه هــا بــوده انــد و امــروز مهمرتیــن راه هــا بــرای جلوگیــری از بــاز تولیــد اســتبداد در فــردای رسنگونــی 

ــتند ؟  ــا هس ــه ه ــران چ ــر ای ــره ب ــی چی ــت مذهب حکوم

م. مرادخانــی: ابتــدا اجــازه بدهيــد از شــام سپاســگزاری کنــم و بــه همــه هــم ميهنــان، کــه ايــن مــن را مطالعــه   

مــی کننــد، درود بفرســتم.

فرامــوش نکنيــم کــه مــردم ايــران )چــه جامعــه روشــنفکری و چــه مــردم عامــی ايــران(، قربانيــان بيشــامری در   

راه مبــارزه آزاديخواهانــه خــود داده انــد و اســتبداد و ارتجــاع در ميهــن مــا، لطمــه هــا و رضبــات بســياری بــه ايــران و 

ايرانــی زده انــد. بــه يــاد قربانيــان راه آزاديخواهــی و دموکراســی طلبــی ايــران باشــيم و خاطرشــان را بــا ادامــه و بــه نتيجــه 

ــم. رســاندن هدفشــان گرامــی بداري

ــد رسکــوب و شــقاوت نــروی ضــد دموکراســی خواهــی را برشــمرد. در  ــدا باي ــه پرســش شــام، ابت در پاســخ ب  

چهــار دهــه اســتبداد مذهبــی )خمينــی و خامنــه ای(، رسکــوب و ظلــم ضــد ايرانــی و ضــد بــری بــه باالتريــن درجــه خــود 

رســيد. متاســفانه جامعــه ايرانــی مغزهــا و متفکريــن بيشــامری را از دســت داد. ايــن بــه خــودی خــود عامــل بازدارنــده 
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ــوده اســت. ــرده شــده، ب ــه کار ب ــی تالشــهای ب ــادی موجــب ناکام ــدار زي ــا مق مهمــی، و ت

ــای دموکراســی خواهــی  ــه ادع ــران، ک ــارص اي ــی نروهــای سياســی مع ــه نادرســتی فلســفه کل ــد ب ســپس باي  

ــم و دوری از  ــود پراگامتيس ــس خ ــردم ، در نف ــر م ــردم ب ــت م ــای حکوم ــه معن ــی ، ب ــود. دموکراس ــاره من ــد، اش مینامين

ايدئولــوژی و مذهــب را نهفتــه دارد. بــه عبارتــی ديگــر دموکراســی بينشــی و راهــکاری بــرای کشــورداری بــدون اســتناد 

بــه محسوســات و باورهــای عقيدتــی تنهــا يــک فــرد و يــا يــک گــروه اســت. حاکميــت اکرثيــت بــا قبــول بــاور اقليــت و 

امــکان تبديــل اقليــت بــه اکرثيــت در جامعــه، اصــول اساســی بينــش دموکراتيــک هســتند. بــر خــالف ايــن فلســفه بنيانــی، 

نروهــای سياســی معــارص جامعــه ايرانــی، تقريبــا بــدون اســتثنا، تــا بــه امــروز، نــه بــرای کشــورداری دموکراتيــک، کــه بــرای 

بــه کرســی قــدرت نشــاندن ايدئولــوژی فــردی، گروهــی و حزبــی خــود فعاليــت منــوده انــد و هيچــگاه نتوانســتند ائتالفــی 

سياســی و کارســاز در بــن خــود ايجــاد کننــد. تنهــا هنگامــی کــه شــاهد ائتالفــی نســبی بوديــم ، در جريــان انقــالب ســال 

۱۳۵۷ ، ائتــالف بــر حــول مذهــب و يــا بطــور مشــخصرت بــرای »قبــول رهريــت روحانيــون در پيشــرد انقــالب« بــود. نتيجــه 

همچنــن ائتالفــی چيــزی بـــجز رســيدن روحانيــون بــه رهريــت مطلــق منــی توانســت باشــد !

ــد در  ــردارد، باي ــه ســوی دموکراســی گام ب ــی ب ــم جامعــه ايران ــی، اگــر میخواهي ــرای فــردای اســتبداد مذهب ب  

ســاختار سياســی جامعــه سياســی، در اپوزيســيون، کــه رســالت بــه نتيجــه رســاندن مبــارزه آزاديخواهانــه ايرانيــان را دارد، 

ــه  ــه وظيف ــد ک ــول کن ــد قب ــق داشــته[ باشــد، باي ــه ]تعل ــوژی ک ــه هــر ايدئول ــروه سياســی، ب ــم. حــزب و گ ــی کني بازبين

کشــورداری را دارد و در ايــن راه بايــد ناچــاراً خــود را بــا واقعيتهــای جامعــه و جهــان تطابــق بدهــد و حضــور ديگــر نروهــا 

و احــزاب را قبــول کنــد. چگونــه میخواهيــم بــه دموکراســی برســيم و يــا حتــی بــر اســتبداد جمهــوری اســالمی غلبــه کنيــم، 

هنگامــی کــه ديگــران را ناديــده میگريــم و حــارض نيســتيم در کنــار ميــز بــا آنهــا بنشــينيم؟ مگــر میشــود همــه دشــمن 

باشــند و تنهــا دوســت، خــود مــا باشــيم؟ مگــر میشــود بــا همــه همــواره در نــزاع باشــيم ؟

ــم اش دموکراســی  ــته هــم و غ ــال گذش ــدی س ــم صــد و ان ــن دســت ک ــا در ای ــا روشــنفکری م پرسشــگر: آی  

ــه  ــه ب ــان شــمول )ک ــا درک درســتی از گوهــر دموکراســی جه ــا اساســا روشــنفکری م ــوده اســت ؟ و آی ــر ب و حقــوق ب

نادرســتی آن را » غربــی « مــی نامنــد( داشــته اســت ؟ روشــنرت بگویــم: آنــان کــه بــه دنبــال دموکراســی بــرای مردمــان ایــران 

بــوده انــد چــه انــدازه فرهنــگ دموکراتیــک را در خــود نهادینــه داشــته انــد؟ دســت کــم نیــم نگاهــی بــه اندیشــه هــا و 

کردارهــای )اکــرث( احــزاب و ســازمانهای بــه جــای مانــده از ده هــای گذشــته پــرده از ایــن مهــم بــر مــی دارد کــه اعضــای 

شــان معنــای دموکراســی را منــی دانســته انــد و متعاقبــا رفتارشــان هــم دموکراتیــک نبــوده اســت. نظــر شــام در ایــن بــاره 

چیســت ؟

م. مرادخانــی: در پرســش پيــش اشــاره ای کلــی بــه ايــن موضــوع داشــتم. متاســفانه نروهــای روشــنفکر ايرانــی   

در طــی قــرن و انــدی پيــش بــه جــای آشــنايی بــا دموکراســی ، بــا مذهــب اســالم )بــرای اکرثيــت آنهــا( و بــا ايدئولــوژی 

کمونيســم )بــرای برخــی از آنهــا( آشــنايی بيشــرتی داشــته انــد. اماکــن مذهبــی و محافــل آخونــدی اتــاق فکــر آنهــا بــود. 

ــوده ام. ــت ب ــن واقعي ــر اي ــه رســالت خــود را رد مذهــب میدانســتند. شــخصا شــاهد ب ــرا ک ــرای نروهــای چپگ ــی ب حت

نزديکــی بــا مذهــب و مذهبيــون و تعصــب ايدئولوژيــک اجبــاراً افــراد و افــکار را از واقعيتهــای عينــی اجتامعی   

و پراگامتيــک جهانــی دور میکنــد. دموکراســی بــه معنــای واقعــی آن امــری پراگامتيــک و غــر احساســاتی اســت. بديــن 

معنــی کــه اگــر اکرثيــت مــردم بــرای مدتــی معــن خواســتند کــه کشــور بــر اســاس ايدئولــوژی ليــرال )راســتگرايانه( و يــا 

سوسياليســت )چپگرايانــه( و يــا سياســتی ديگــر، اداره بشــود، قبــول خواســت آنهــا اجبــاری اســت. همــه گروههــا، در مــدت 

معــن، موظــف بــه قبــول خواســت اکرثيــت هســتند، امــا اکرثيــت حاکــم نيــز موظــف اســت کــه در مــدت حاکميــت خــود 

بــه اقليــت اجــازه رشــد و منــو و اشــاعه در جامعــه، در جهــت دســتيابی بــه اکرثيــت آراء مــردم را بدهــد.

ــان شــمول اســت و از تکامــل فکــری انســان،  ــد، مفهــوم و گوهــر دموکراســی جه ــان منودي ــه بي هامنطــور ک  

بــدون توجــه بــه مليتــش، نشــئت گرفتــه اســت. هامنطــور کــه از بســياری اخرتاعــات و کشــفيات علمــی و تکنولوژيــک 

موجــود اســتفاده میکنيــم و همــه آنهــا را بــه کليــت جامعــه بريــت متعلــق میدانيــم، دموکراســی و اصــول حقــوق بــر 

نيــز بايــد بدينگونــه مــورد توجــه و اســتفاده قــرار بگرنــد. آخونــد انگلــی کــه قــدرت حتــی توليــد عبــا و عاممــه خــود را 
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هــم نــدارد، بيرمانــه بــه خــود اجــازه میدهــد کــه پيشــرتفته تريــن تکنولوژيهــای غــرب، منجملــه هســته ای، را از آن خــود 

بدانــد، ولــی اصــول حقــوق بــر و دموکراســی را، کــه بــرای احيايشــان و اهدائشــان بــه جهانيــان رنجهــا بــرده و خونهــا 

ــی و نجــس بشــامرد !  ــه شــدند، اجنب ريخت

بــرای اثبــات دموکراتيــک بــودن، نروهــا و احــزاب سياســی جامعــه اپوزيســيون، اصــول بيــان شــده را نبايــد بــه   

فــردا محــول مناينــد. از امــروز، در مرحلــه مبــارزه، رفتــار دموکراتيــک بايــد منايــان باشــد. ابتدايــی تريــن اصــل دموکراســی، 

قبــول ديگــران در جبهــه مشــرتک مبــارزه و قبــول مذاکــره و ائتــالف بــا آنهاســت. بــر پايــه آرزوی جامعــه ايرانــی بــر گــذار 

از اســتبداد و رســيدن بــه دموکراســی ، دوســت و دشــمن مشــخصند. بــر گِــرد ميــِز گِــرد نشســن و ائتــالف قــراردادی بــرای 

رســيدن بــه هــدف مشــرتک، بايــد ممکــن و ســهل باشــند.

پرسشــگر: نظرتــان در بــاره » میثــاق ملــی بــرای جلوگیــری از بــاز تولیــد اســتبداد « کــه از ســوی » ِمِهســتان   

جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران « تدویــن و بــه امضــای تعــداد زیــادی از فعــاالن سیاســی نیــز رســیده اســت چیســت ؟ 

ــت(.   ــده اس ــه آم ــامره از فصلنام ــن ش ــی در ای ــاق مل ــن میث ــن ای )م

ــا  ــد اســت. انشــاء و ي ــک و مفي ــری ني ــه نفســه ، ام ــه مثــر رســاندن آن، ب ــاق و ب ــن ميث ــی: تدوي م. مرادخان  

مباحــث آمــده در ميثــاق، هــر چقــدر هــم کــه واال و ارزنــده باشــند، اگــر عاملــن معــروف و مروعــی نداشــته و نيــز 

هدفمنــد نباشــد، تــراوش فکــری بيهــوده و بــی مثــری ميامنــد.

قبــول ميثــاق بتوســط جمعــی از فعالــن سياســی کــه وابســتگی حزبــی ندارنــد، و يــا احــزاب و گروههايــی کــه   

ــد و  ــده ای تشــکيل شــده ان ــا عقي ــر حــول شــخص و ي ــد و در بســياری مــوارد ب ــا مقبوليــت الزم را ندارن مروعيــت و ي

فلســفه کشــورداری دموکراتيــک را منیشناســند، بيفايــده اســت.

همچنــن ميثاقــی، تنهــا بــا برشــمردن الزمــه مبــارزه ائتالفــی و اصــول کشــورداری دموکراتيــک، بايــد بتوســط   

رهــران احــزاب و گروههــای سياســی ای کــه هــر کــدام مناينــده گرايشــی در جامعــه هســتند تدويــن و بــه امضــاء برســد.

ــروزی و اصــول اساســی  ــا پ ــی ت ــارزه ائتالف ــه مب ــد ب ــا تعه ــتبداد، تنه ــد اس ــاز تولی ــری از ب ــرای جلوگی ــی ب ــاق مل در میث

ــوع حکومــت داری ، حتــی بصــورت کلــی و  ــه ن ــال ب ــوان مث ــه عن ــات و ب ــه جزئي ــان گــردد. اشــاره ب ــد بي دموکراســی باي

اجاملــی ، ناپســند اســت. مشــخص منــودن ايــن نــکات بــه عهــده ائتــالف سياســی ای اســت کــه پــس از قبــول ايــن ميثــاق 

بوجــود مــی آيــد. 

پرسشــگر: فــرض را بــر ایــن مهــم بگذاریــم کــه همیــن فــردا مردمــان ایــران دوبــاره بــه ماننــد دی مــاه ۱۳۹۶   

بــه خیابــان هــا ریختــه انــد و حکومــت مذهبــی چیــره بــر ایــران را در متامیــت اش بــه زیــر پرســش بــرده انــد و در ایــران 

انقالبــی شــده اســت.  آیــا اپوزیســیون ســکوالر دموکــرات مــی توانــد در قامــت یــک آلرتناتیــو ظاهــر شــود، قــدرت را بــه 

دســت گیــرد، همــه پرســی و انتخابــات آزادی بــر پــا کنــد و ، بدیــن ترتیــب ، آغــاز دمکراتیــزه شــدن حکومــت در ایــران را 

رقــم بزنــد ؟ منظــورم ایــن اســت کــه اپوزیســیون ســکوالر دموکــرات تــا چــه انــدازه آمادگــی بــرای تحقــق ایــن مهــم را دارد 

؟ 

م. مرادخانــی: ســخن از توانســن و يــا نتوانســن نبايــد باشــد. ســخن بــر ايــن اســت کــه بايــد بتواننــد و چــه   

خصوصيــت هــا و رفتارهايــی را بايــد داشــته باشــند ، تــا ايــن مهــم را جامــه عمــل بپوشــانند.

ــه طــور  ــوان و نامناســب اســت. ب ــران بســيار نات ســاختار سياســی جامعــه اپوزيســيون ســکوالر دموکــرات اي  

خالصــه ســه خصوصيــت کلــی و اساســی کــه موجــب ناتوانــی و نابســامانی در جامعــه اپوزيســيون شــده اســت را بيــان 

میکنــم :

۱. ســاختار ايدئولوژیــک و شــخصيت گــرای متعصبانــه احــزاب و  گــروه هــای سياســی اپوزيســيون کــه از دوران   

همپايــی بــا محافــل مذهبــی و آخونــدی بــه ارث رســيده اســت. بســياری بــه جــز بــاور و عقيــده خــود چيــز ديگــری را 

قبــول ندارنــد. از امــروز مــی خواهنــد کــه بــه عنــوان مثــال حکومــت بــه قــول خودشــان دموکراتيــک فــردای ايــران فــدرال، 

سوسياليســت، جمهــوری و يــا شاهنشــاهی باشــد. برخــی رئيــس جمهــور فــردا را هــم از امــروز مشــخص منــوده انــد. برخــی 
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ديگــر حتــی حــارض نيســتند، حضــور گزينــه ای ديگــر را قبــول کننــد. بــه طــور کلــی ســاختار عقيدتــی احــزاب و  گــروه 

هــای سياســی اپوزيســيون موجــب شــده اســت کــه پروســه قبــول و حضــور جميــع گزينــه هــا و بينشــها را نــه بشناســند 

ــار اپوزيســيون ديــده میشــوند، معمــوال از  ــد. ائتــالف هــا و تجمعاتــی هــم کــه در گوشــه و کن ــه بتواننــد قبــول کنن و ن

ــود قــدرت و شــهامت  ــن همفکــر )و غــر مســئول( تشــکيل شــده اســت. رهــران واقعــی جامعــه سياســی در نب منفردي

ــد حضــور  ــل و مراحــل الزم و مفي ــرث محاف ــد و در اک ــه ان ــری پرداخت ــل گ ــه شــعارپراکنی و  تحلي ــک، ب حضــور دموکراتي

ندارنــد. 

۲. افــکار دائــی جــان ناپلئونــی کــه يکــی از خصوصيتهــای اساســی هــر اســتبدادی اســت. از هيتلــر تــا اســتالن   

ــوده و هســتند کــه خــود نامقــر و ديگــران دشــمن و  ــاور ب ــن ب ــر اي ــه ای(، همگــی ب ــی خامن ــی )و امــروز عل و خمين

ــد و هــر  ــد و میخواهن ــدی مــا را میخواســته ان ــه خصــوص غــرب، ب ــد. کشــورها و ملتهــای ديگــر، ب ــه گرن همــواره توطئ

ــد.  ــه دشــمن اســت و خــود هيچــگاه نقشــی )حتــی در رسنوشــت خويــش( نداشــته ان نابســامانی ای کــه هســت، توطئ

رسايــت اينگونــه افــکار بــه جامعــه اپوزيســيون موجــب ناکامــی هــا و از دســت دادن فرصتهــای بيشــامری شــده اســت. 

مثالهــای عينــی بيشــامری هســتند کــه شــاهد ايــن مدعــی میباشــند. کمــی تفکــر بــرای يافــن آنهــا، در روزمــره مــا ايرانيــان، 

کافــی اســت. متاســفانه بســياری از نروهــای سياســی در اپوزيســيون، بــه خاطــر اينکــه مســئول ايجــاد اســتبداد امــروز را 

ديگــران میشــامرند، بــه جــای مترکــز بــر دشــمن و مشــکل اصلــی، نــروی مبارزاتــی خــود را در مکانهــای ديگــر بــه هــدر 

داده انــد و قــادر بــه جــذب نــروی مردمــی الزم نيســتند. بســياری ديگــر نيــز بــا همــن تفکــر، خــود را ناتــوان شــمرده و 

در انتظارنــد کــه رسنوشتشــان را از مــا بهــرتان رقــم بزننــد و البتــه نيــازی نيــز بــه جمــع آوری نــروی مردمــی بــرای انجــام 

مبــازره منیبيننــد. افــکار دائــی جــان ناپلئونــی موجــب کوتــاه نگــری و ســطحی نگــری سياســی و نپرداخــن بــه ساختارســازی 

اساســی و بنيانــی نيــز میشــوند. بارهــا شــنيده ايــم کــه همــن امــروز و فرداســت کــه جمهــوری اســالمی رسنگــون میشــود! 

علــی خامنــه ای بيــامر اســت و در حــال مــرگ میباشــد ! پــس چــه نيــازی بــه ســاختار ســازی و دورنگــری سياســی داريــم؟... 

و يــا بيــش از حــد کوچــک و يــا بــزرگ شــمردن دشــمن! ...

ــای  ــر از خصلته ــی ديگ ــز يک ــی خــود ني ــن حريف ــه ف ــه هم ــاور ب ــاالری و  ب ــته س ــه شايس ــه ب ــدم توج ۳. ع  

آخونــدی اســت کــه متاســفانه بــه باقــی جامعــه ايرانــی نيــز رسايــت منــوده اســت. هنگامــی کــه سياســتمداران جامعــه 

ايرانــی خرنــگار و گوينــده تلويزيــون بشــوند، و بالعکــس خرنــگاران و گوينــدگان تلويزيــون بخواهنــد سياســتگذاری کننــد، 

و يــا سياســتمداری را تنهــا در تحليــل بحرانهــا بشــامرنند، مشــخص اســت کــه تالشــها پراکنــده و بيهــوده میامننــد. سياســت 

و بــاور بــه »همــه فــن حريفــی« و همچنــن اختــالط مفاهيــم و مشــاغل، ترفنــدی آخونــدی )همچــون افــکار دائــی جــان 

ــی و پوچــی فکــری خــود اســت. ــگاه داشــن ناتوان ــرای پنهــان ن ــی( ب ناپلئون

ــد  ــان مــوارد فــوق را بســيار بجــا و مفي ــی بي ــه پرسشــهای شــام، ول ــا پــوزش از طوالنــی شــدن پاســخهايم ب ب  

ــه کــه خــود مــی  ــی نقــد اينجانــب را، هامنگون ــزرگان جامعــه ايران ــان و مخصوصــا ب ــدوارم کــه هــم ميهن شــمردم و امي

انديشــم،  ســازنده بشــامرند و بداننــد کــه راهــکار مناســب همــواره موجــود اســت. آنچــه الزم اســت اســتفاده مفيــد از 

ــت.  ــازنده اس ــکار س ــا و اف نروه

بــه بــاور اينجانــب، مــا نيازمنــد داشــن هســته هــای اوليــه بــرای احــزاب و جبهــه هــای مشــخص و محــدود بــر   

حــول گزينــه هــای سياســی کشــورداری واقعگرايانــه و مطابــق بــا رونــد سياســت جهانــی هســتيم. ايــن هســته هــا بايــد از 

ميــان احــزاب و نروهــای سياســی موجــود و ســنتی تشــکيل بشــوند و هــر کــدام از ايــن هســته هــا، در خــارج از کشــور، 

بــه توســط فــرد و يــا افــرادی معــروف و مشــخص رهريــت گردنــد. ائتــالف رهــران ايــن هســته هــا بــن خــود، و بــا رهــران 

ســکوالر دموکراســی داخــل کشــور، موجــب احيــای شــورايی مرکــزی بــرای مديريــت و هدايــت مبــارزه آزاديخواهانــه مــردم 

ايــران و رســيدن بــه ســکوالر دموکراســی خواهــد شــد.

ــا  ــدازی روش، و مخصوص ــم ان ــن چش ــدون داش ــی ب ــه جهان ــه جامع ــران و ن ــردم اي ــه م ــم، ن ــوش نکني فرام  

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــی ب ــه نهاي ــه زدن رضب ــارض ب ــذار، ح ــردای دوران گ ــارزه و ف ــروز مب ــرای ام ــخص ب ــی مش رهريت

ــگ و  ــه در جن ــورش و ن ــه در ش ــب ن ــر را، اينجان ــورد نظ ــرات م ــکوالر دموک ــالب س ــد. انق ــد ش ــی آن نخواهن و رسنگون
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برادرکشــی مــی بينــم. بلکــه در پروســه ای سياســی ، مــورد قبــول مــردم ايــران و جامعــه بــن املللــی ، کــه قيــام همگانــی 

ــت. ــدنی اس ــن و ش ــر ممک ــن ام ــردد. اي ــب گ ــردم  را موج ــکننده م ــاختار ش و س

به اميد ارتقاء و تکامل فکر سياسی در جهت دستيابی به الزم مطلوب !  

با سپاس دوباره از شام

دکرت محمود مرادخانی

۹ ترماه ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ 

فرانسه
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ــران  ــد اســتبداد در ای ــه از بازتولی بعــد از دموکراســی، چگون
جلوگیــری کنیــم

سام قندچی

ــی  ــم فعل ــن رژی ــک و ســکوالر جایگزی ــر دموکراتی ــده نگ ــوری آین ــک جمه ــه ی ــم ک ــرض کنی ــد ف ــازه دهی اج  

اســالمی در ایــران شــده )۱( و قانــون اساســی دموکراتیــک تدویــن و بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت )۲(، چگونــه مــی توانیــم 

ــی  ــه جایگزین ــس از مشــاهده تجرب ــژه پ ــن ســؤالی موجــه اســت بوی ــم؟ ای ــری کنی ــران جلوگی ــد اســتبداد در ای از بازتولی

ــف از  ــی مختل ــای تاریخ ــا و در دوران ه ــه ج ــابه در هم ــات مش ــان و تجربی ــازی در آمل ــم ن ــا رژی ــامر ب ــوری وای جمه

پیسیســرتاتوس در آتــن باســتان تــا آقــا محمــد خــان قاجــار در ایــران پیــش مــدرن. و باالتــر از همــه، توتالیرتینیســم شــوروی 

و کشــورهای بلــوک رشق کــه هنــوز در حافظــه مــا تــازه اســت. و مطمئنــاً مــی توانیــم رژیــم ضــد جمهوریــت اســالمی در 

ایــران را ببینیــم کــه منــی خواهیــم آن را بــا اســتبدادی ســکوالر نظیــر عــراق صــدام حســین، کــره شــاملی، ســوریه و امثالهــم 

ــات تاریخــی چــه مــی توانیــم بیاموزیــم: جایگزیــن کنیــم. پــس از همــه ایــن تجربی

ــن حقیقــت را از  ــن ای ــم )۳(. همچنی ــد شناســی قــدرت را بهــرت از یــک قــرن پیــش مــی فهمی   I. امــروز کالب

تجربــه کمونیســم در نیمــی از جهــان آموختــه ایــم کــه برچیــدن مالکیــت خصوصــی تــوان مهــار دولــت توســط شــهروندانی 

را کــه امکانــات مالــی بــرای بــه چالــش کشــیدن قــدرت دولتــی داشــته باشــند، از بیــن مــی بــرد وقتــی مقامــات حــزب 

ــار  ــا اســتفاده از منابــع مالــی دولــت همــه گونــه امکانــات الکچــری نظیــر ویالهــای افســانه ای را در اختی کمونیســت ب

داشــته و فرزندانشــان بــه دانشــگاه هــای آیــوی لیــگ در آمریــکا مــی رفتنــد در حالیکــه خانــواده هــای کارگــران در رنــج 

و مشــقت روزگار مــی گذراندنــد. بنابرایــن بــرای کشــوری نظیــر ایــران، برانداخــن مالکیــت خصوصــی بــر وســائل تولیــد 

نــه دموکراســی را تقویــت مــی کنــد و نــه آنکــه بــه ارتقــای عدالــت اجتامعــی یــاری مــی رســاند. مضافــاً آنکــه برخــورد 

ــر  ــات تصاعــدی متکــی باشــد؛ امــا، هــدف، دولــت رفــاه نظی ــر مالی ــه عدالــت اجتامعــی )۴( الزم اســت کــه ب اساســی ب

ســوئد نخواهــد بــود و عدالــت اجتامعــی الزم اســت کــه در چارچــوب دیــدگاه تــازه ای بــرای قــرن ۲۱ مطــرح شــود )۵(.

 

II. بهرتیــن راه بــرای رســیدن بــه آرمــان عدالــت اجتامعــی اســتفاده از مالیــات تصاعــدی همزمــان بــا احــرتام   

بــه مالکیــت خصوصــی اســت، کــه بــه نوبــه خــود بــا ایجــاد تعــادل در برابــر مالکیــت دولتــی بــه تقویــت دموکراســی یــاری 

مــی رســاند. ایــن پیشــنهاد در مــورد اســاس اقتصــادی دموکراســی اســت. بــه همیــن دلیــل بنیانگــذاران ایــاالت متحــده 

آمریــکا در حامیــت از مالکیــت خصوصــی بعنــوان یکــی از ســه ســتون دموکراســی درنــگ نکردنــد و گرچــه جفرســون در 

بیانیــه اســتقالل »مالکیــت« را بــا »پیگــرد شــادی« در ســه گانــه جــان الک یعنــی »زندگــی، آزادی و مالکیــت« تعویــض مــی 

کنــد، امــا در متمــم پنجــم و چهاردهــم قانــون اساســی آمریــکا آمــده کــه دولتهــا منــی تواننــد »زندگــی، آزادی و مالکیــت« 

هیــچ شــهروندی را بــدون طــی مراحــل قانونــی، ســلب کننــد. بــه عبــارت دیگــر، از مالکیــت خصوصــی حامیــت مــی شــود 

گرچــه مانعــی در برابــر اخــذ مالیــات وجــود نــدارد.
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III. در مقایســه بــا دموکراســی هــای غربــی، مارکــس و کشــورهای کمونیســتی در ادامــه اندیشــه او، اعتقــاد بــه   

لغــو مالکیــت خصوصــی بــر وســائل تولیــد داشــتند )۶(، و ایــن کار نــه تنهــا مــردم را در آن کشــورها از امکانــات اقتصــادی 

بــرای بــه چالــش کشــیدن دولــت محــروم کــرد، بلکــه تصــور مــی شــد بــه جــای تکیــه بــر مالیــات تصاعــدی، راه رســیدن 

بــه عدالــت اجتامعــی واژگونــی کل بافــت اجتامعــی اســت کــه نــه تنهــا عواقــب آنــرا در تجربــه هــای شکســت خــورده ای 

نظیــر انقــالب اکتــر شــوروی در ســال ۱۹۱۷ مــی بینیــم بلکــه همچنیــن در فاجعــه کــن فیکــون انقــالب ۱۳۵۷ ایــران شــاهد 

بودیــم )۷(.

 

IV. در قــرن بیســتم، دموکراســی در غــرب بــر رشــد طبقــه متوســط بزرگــی متکــی بــود کــه حتــی کارل پوپــر   

آن را بعنــوان رد مارکسیســم کــه دوقطبــی شــدن بیشــرت جامعــه رسمایــه داری را پیــش بینــی کــرده بــود، مطــرح مــی کنــد. 

بــا اینحــال در قــرن بیســت و یکــم مــا شــاهد تحلیــل رفــن طبقــه متوســط هســتیم )۸(، و اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد، 

ممکــن اســت بــر همــه کشــورهای جهــان از جملــه ایــران اثــر گــذارد و مــی بایســت ایــن موضــوع در آینــده بررســی شــود 

چــرا کــه مــی توانــد بطــور جــدی دموکراســی را در خطــر قــرار دهــد.

 

V. عــالوه بــر عوامــل اقتصــادی نظیــر آنچــه در بندهــای I تــا IV در بــاال آمــد، راه هــای اساســی بــرای جلوگیری   

از بازتولیــد اســتبداد، روشــهایی فرهنگــی، اجتامعــی و سیاســی هســتند چــرا کــه دموکراســی در ایــن بــاره نیســت کــه چــه 

کســی و چگونــه حکومــت مــی کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر دموکراســی حکومــت مــردم نیســت بلکــه قضــاوت مــردم اســت 

)۹(. بنابرایــن، اگــر نهادهــای اجتامعــِی قضــاوت مــردم نظیــر پارملــان یــا مطبوعــات تقویــت نشــوند، تفکیــک قــوا و کنــرتل 

و تــوازن قــدرت آســیب خواهــد دیــد و نتیجــه نهایــی بازتولیــد اســتبداد خواهــد بــود کــه معمــوالً بــا محــو شــدن ایــن 

نهادهــا آغــاز مــی شــود هامنگونــه کــه در زمــان هیتلــر شــاهد ســوزاندن و بســته شــدن رایشــتاگ بودیــم.

 

VI. ریداندنســی یــا داشــن نهادهــای بــه اصطــالح زایــد سیاســی و اجتامعــی، حفاظــت دیگــری بــرای   

دموکراســی اســت. اگــر نوشــته هــای مدیســون را در مقــاالت فدرالیســت بــه دقــت مــورد مطالعــه قــرار دهیــم، مــی بینیــم 

کــه همــه بحــث مدیســون نــه در مــورد فدرالیســم بلکــه در دفــاع از نهادهــا و ارگان هــای قــدرِت بــه اصطــالح زایــد اســت 

کــه آنهــا را چگونــه در ســطح ایالتــی و محلــی ایجــاد کنیــم. همچنیــن مدیســون ادعاهایــی کــه اینگونــه ریداندنســی هــا 

را روالــکارِی ادارِی بیهــوده کــه باعــث هزینــه هــای غیــرالزم مــی شــود جلــوه مــی دهنــد، بــه شــدت رد مــی کنــد )۱۰(. 

در واقــع، مدیســون بعنــوان یــک کارشــناس حقوقــی موشــکاف تأکیــد دارد کــه چنیــن نهادهــای بــه اصطــالح زایــد یعنــی 

ارگانهــای ریداندنــت دولتــی فــدرال، ایالتــی و شــهری راه دســتیابی بــه کنــرتل و تــوازن قــدرت اســت. جالــب اســت کــه 

بســیاری از چــپ گرایــان ایــران هنــوز هــم تصــور مــی کننــد کــه اینگونــه ســاختارها در دولــت آمریــکا تلــف کــردن منابــع 

ــن  ــن ای ــه بی ــی ک ــل های ــل نیســتند. تقاب ــکا قائ ــن نهادهــا در حفاظــت از دموکراســی در آمری ــرای ای اســت و ارزشــی ب

ارگانهــای دولتــی وجــود دارد نــه تنهــا قصــه بربــاد دادن منابــع نیســت بلکــه خــود بــه بهرتیــن وجــه پروســه کنــرتل و تــوازن 

در یــک دموکراســی را نشــان مــی دهــد کــه منــی توانــد تنهــا از طریــق اســتانداردهای آمریکایــی آزادی بیــان یــا محــدود 

کــردن اروپایــی نفــرت پراکنــی گفتــاری بــه دســت آیــد، و اینگونــه نهادهــای مطــرح شــده در مقــاالت مدیســون بعنــوان 

بنیــان اجتامعــی و سیاســی بــرای حفاظــت از دموکراســی در عرصــه عمومــی، عمــل مــی کننــد.

 

VII. مارکسیســتها و آنارشیســتها هــردو معتقــد بــه نابــود کــردن دولــت هســتند، گرچــه مارکسیســتها ایــن امــر   

را هدفــی دراز مــدت مــی بیننــد و دولــت گــذار دیکتاتــوری پرولتاریــا را تجویــز مــی کننــد در حالیکــه آنارشیســتها مــی 

خواهنــد دولــت را بــه فوریــت نابــود کننــد. بنابرایــن آنهــا هــردو منــی خواهنــد بــرای تکامــل نهادهــا و ســاختارهای دولــت 

ایــده آل کــه حتــی داشــن آنــرا رد مــی کننــد، تالشــی انجــام دهنــد )۱۱(، و اینگونــه هــردو آنهــا بــا دیــدگاه هــگل تفــاوت 

دارنــد؛ بــه تصــور هــگل دولــت داوری در موضوعــات اختــالف منافــع طبقــات اجتامعــی اســت )۱۲(. نویســندگانی نظیــر 
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رابــرت نوژیــک )۱۳( در دوران مــا همچنــان دیــدگاه هایــی شــبیه بــه مارکــس و آنارشیســتها را بیــان مــی کننــد، در حالیکــه 

در مقایســه، نویســندگانی نظیــر جــان رالــز در تئــوری عدالــت، دولــت دموکراتیــک را نــه حتــی بــر پایــه سیســتم جامــع 

لیرالــی کانــت بلکــه بــر اســاس متپلیتهایــی کــه ایدئولوژیــک نیســتند تعریــف مــی کنــد )۱۴(.

 

VIII. دموکراســی هــای غربــی تکامــل دادن دولــت را متوقــف نکــرده انــد. یکــی از تــازه تریــن نــوآوری هــا در   

تکامــل دولــت، قانونگــذاری بــا رأی مســتقیم اســت کــه بــا امکانــات دیجیتــال امــروزی بســیار عملــی اســت و هــم اکنــون 

در بســیاری از ایــاالت در آمریــکا بــه کار مــی رود کــه از ایــن طریــق »مــژر« هــا و پراپوزیشــن هــا بعنــوان قانــون بــه رأی 

مســتقیم گذاشــته مــی شــود کــه ایــن متــد را ســاختاری مشــارکتی بــرای قانونگــذاری کــرده اســت کــه در کنــار ســاختارهای 

منایندگــی در کنگــره و ارگانهــای دموکراســی منایندگــی در ایــاالت، بــه کار مــی رود. ایــران مــی توانــد ســاختارهای مشــابهی 

بــرای تکامــل دموکراســی مشــارکتی ایجــاد کنــد )۱۵(.

 

IX. ســازمانهای امنیتــی و اطالعاتــی، هــم در رژیــم پهلــوی و هــم در جمهــوری اســالمی در ۴۰ ســال گذشــته   

بــرای رسکــوب حقــوق فــردی در ایــران بــه کار رفتــه انــد. رضوری اســت کــه در مــورد قوانیــن و نهادهایــی کــه از حقــوق 

ــود )۱۶(. ــژه ش ــه وی ــل آورد، توج ــه عم ــت ب ــازمانها حفاظ ــن س ــر ای ــهروندان در براب ــردی ش ف

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکوالر در ایران  

سام قندچی

IRANSCOPE.COM

http://www.ghandchi.com

دهم خرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ می ۲۰۱۸ 

پانویس ها. 

 

1. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم

 http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

Iran-Futurist Republic-Third Edition

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

2. من پیشنهادی دکرت نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

A Suggested Text by Dr. Nayereh Ansari for Iran's Future Constitution

 

3. گالریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم

http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm

Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition

http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm

  

4. عدالت اجتامعی و انقالب کامپیوتری



۱
۳
۹
۷
ر  

م    بها
ش

ش
ی 

ره 
ا

ش
ی    

ر
دا

م
ی 

گیت

41

http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm

Social Justice and the Computer Revolution

http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm

 

5. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد

http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm

Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future

 http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

   

6. بازهم درباره اشتباه بزرگ مارکس و آنارشیستها

http://www.ghandchi.com/2036-marx-anarchists-error.htm

Carl Bildt-Why Marx Was Wrong

https://www.project-syndicate.org/commentary/why-marx-was-wrong-by-carl-bildt-2018-05

 

7. کن فیکون مارکسیستِی ایران

 https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

 http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

  http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

8. تحلیل رفن طبقه متوسط موضوع پیش پا افتاده ای نیست

http://www.ghandchi.com/1705-middle-class.htm

Middle Class Shrinking is not a Trivial Matter

http://www.ghandchi.com/1705-middle-class-english.htm

 

9. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است

http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment

http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

10. مدیسون، مقاالت فدرالیست و ایران

http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm

Madison, Federalist Papers and Iran

http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

11. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی و آنارشیستی

http://www.ghandchi.com/2070-teorie-dolat.htm

 

12. یادداشتی کوتاه در مورد دولت و جامعه مدنی

http://www.ghandchi.com/641-StateAndCivilSociety.htm
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Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, 1974 .13

 

14. آیا سوسیالیسم عادالنه تر است؟

http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm

Is Socialism More Just

http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm

 

15. قانونگذاری با رأی مستقیم و ایران

http://www.ghandchi.com/356-BallotInitiatives.htm

Ballot Initiatives and Iran

http://www.ghandchi.com/356-BallotInitiativesEng.htm

 

16. مسأله *حفاظت* از دموکراسی است، نه دموکراسی خواهی

http://www.ghandchi.com/379-Protection.htm

Problem is *Protection* of Democracy, Not Being Pro-Democracy

http://www.ghandchi.com/379-ProtectionEng.htm
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ایران آینده و مردم ساالری

من سخرنانی کورش زعیم در نشست عمومی »ِمِهستان ]جنبش سکوالر دموکراسی ]ایران[«

درود به هم میهنان بیننده و شنونده این برنامه و سپاس از فرصت متاس با شام.   

ــاز  ــوده اســت. از آغ ــان ب ــردم جه ــی م ــردم ســاالر خــوب، همیشــه خواســت دســت نیافتن ــک حکومــت م ی  

تاریــخ نبشــته جهــان تــا امــروز، مــا آثــار ایــن تــالش را مشــاهده مــی کنیــم و اینکــه در تاریــخ بــر هیچــگاه آرامــش، رفــاه 

و خرســندی همگانــی وجــود نداشــته اســت. فیلســوفان کهــن و اندیشــمندان سیاســی در ایــن راســتا گونــه هــای مختلــف 

حکومــت را بررســی و پیشــنهاد کــرده انــد، ولــی انــدک کشــورها بــه اجــرای درســت آن رســیده و نتیجــه گرفتــه انــد. مــا 

ــوده اســت. ــم در گذشــته چــه خــر ب ــد ببینی ــم بای ــا بدوزی ــرای کشــورمان قب پیــش از اینکــه ب

اپالتــون ]افالطــون[ بــرای فهــم بیشــرت، گزینــه هــای فرمانروایــی را بــه پنــج گونــه بخــش کــرد: پادشــاهی یــک   

مــرد خــوب، پادشــاهی یــک مــرد بــد، حکومــت چنــد مــرد خــوب، حکومــت چنــد مــرد نــه چنــدان خــوب )بدیــن معنــی 

کــه چنــد مــرد منــی تواننــد همــه بــد یــا همــه خــوب باشــند(، و در نهایــت فرمانروایــی مــرد]م؟[، یعنــی شــامر زیــادی 

از شــهروندان. گزینــه حکومــت مــردم هــم مــی توانــد بــد باشــد، زیــرا در میــان مــردم آدم بــد هــم پیــدا میشــود. بــرای 

مثــال هیتلــر بــا رای مــردم کــه اکرثیــت خــوب بودنــد رس کار آمــد، و همچنیــن جمهــوری اســالمی. در ایــن دو مثــال، اصــل 

اخالقــی اپالتــون رعایــت نشــده بــود، زیــرا او مــی گفــت کــه بهرتیــن هــا بایــد حکومــت کننــد.

کارل مارکــس از فرمانروایــی زحمتکشــان و نــه رسمایــه داران ســخن گفــت، دیدگاهــی کــه برگرفتــه از اندیشــه   

ــی هســتند کــه  ــه داران اغلــب دارای دانــش و کارآمــدی مدیریت ــن اندیشــه اینســت کــه رسمای مــزدک اســت. ُسســتی ای

ــه دار  ــرا رسمای ــد، زی ــه گاه اســتثامر هــم کــرده ان ــد؛ البت ــرای زحمتکشــان کار ایجــاد کــرده ان ــد و ب ــه دار شــده ان رسمای

ــوده اســت.  ــد ب ــه داران ب ــر رسمای ــی زحمتکشــان خــوب در براب ــس فرمانروای ــاید منظــور مارک ــد هــم وجــود دارد. ش ب

زحمتکشــان خــوب و کارآمــد هــم میتواننــد رسمایــه دار بشــوند؛ آیــا پــس از تبدیــل آنهــا بــه رسمایــه دار، خــوب خواهنــد 

ــد؟ مان

مــن ده ســال پیــش، در مصاحبــه ای دربــاره زندگــی خــود، گفتــم کــه یــک سیاســتمدار، یــا یــک فعــال سیاســی،   

بایــد همیشــه خــود را در معــرض داوری مــردم قــرار دهــد. ایــن روش بــرای کســانی کــه کشــوری را اداره میکننــد، یــک 

وظیفــه اســت. پریکلــس هــم همیــن را گفتــه، کــه اگــر قــرار باشــد بجــای یــک تــن چنــد تــن سیاســتگزار یــا اجــرا کننــده 

ــم. ــه داوری کنی ــان را آزادان ــم آن ــد بتوانی ــا بای ــه م باشــند، هم

مــا دیکتاتــوری را منــی توانیــم تحمــل کنیــم چــون دیکتاتــوری یــک حکومــت غراخالقــی و تغییــر آن از دســت   

ــه مــا اجــازه دهــد خــود را از یــک  ــر، ب مــا خــارج اســت. مــا شــکلی از حکومــت را میخواهیــم کــه، بــه گفتــه کارل پوپ

فرمانروایــی اهریمنــی، بــی لیاقــت یــا فاســد بــدون خونریــزی رهــا ســازیم. ایــن اصــل یکــی از رشایــط مهــم دموکراســی 

ــک  ــاره ی ــدن دوب ــد آم ــوان از پدی ــه ت ــا هم ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای ــی بای ــگران سیاس ــا کنش ــئولیت م ــن، مس ــت. بنابرای اس

ــم.  ــری کنی ــی جلوگی ــت غیراخالق حکوم
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ولــی آنچــه واقعیــت دارد اینســت کــه، همچنــان کــه هــر دو پریکلــس و توســیدید گفتــه انــد، مــردم بطــور عــام   

حتــی در رشایــط عــادی منــی تواننــد حکومــت کننــد و ایــن وظیفــه بایــد بــه افــراد توانــا واگــذار شــود. پــس مــا مجبوریــم 

بــه ادعاهــای مدعیــان فرمانروایــی گــوش دهیــم، عملکــرد سیاســی و اجرایــی آنــان در کارهــای دیگــر را بررســی، ســنجش 

و داوری کنیــم کــه احتــامل داشــن تــوان حکومــت در ایــن مدعیــان چقــدر اســت و چــه کیفیتــی مــی توانــد داشــته باشــد. 

مــردم تنهــا پــس از عمــل مــی تواننــد ببیننــد کــه کارکــرد فــرد یــا افــراد خــوب بــوده اســت یــا بــد. پــس قانونــی کــه بــه مــا 

اجــازه دهــد از یــک حکومــت غیــر اخالقــی یــا دیکتاتــوری بــدون خونریــزی خــالص شــویم بســیار مهــم اســت.

پــس مــا بایــد قانونــی را کــه مــی خواهیــم زیــر آن زندگــی کنیــم خودمــان تدویــن مناییــم، حکومــت را بــه فــرد   

نســپاریم و همــه مــردم بتواننــد دربــاره کیفیــت حکومــت اظهــار نظــر یــا انتقــاد کننــد. ایــن یــک اصــل اســت. در ایــن 

مســیر بایــد بتوانیــم بــا دیگــر حــزب هــا و گروههــا هــم اندیشــی کنیــم. غیراخالقــی اســت کــه مخالفــان خــود را دشــمن 

ــد.  ــه نفــرت منتهــی مــی شــود و یکپارچگــی سیاســی را آســیب میزن ــن کار ب ــم و حــزب خــودی را نیــک. ای حســاب کنی

همچنــان کــه مــا شــهروندان دربــاره حکومــت و حــدود و کیفیــت آن کنــکاش میکنیــم، نســبت بــه حکومــت وظیفــه ای 

مشــرتک داریــم، و آن داوری آن اســت. مــا بایــد پیوســته داوری کنیــم و نتیجــه داوری خــود را بــه آگاهــی همــگان برســانیم. 

بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن وظیفــه مهــم را انجــام دهیــم نیــاز بــه آزادی داریــم. آزادی ســخن، آزادی نــر، آزادی دسرتســی 

ــی، و آزادی رســانه ای. ــه اطالعــات، آزادی ســازماندهی و گردهامی ب

مــا نیــاز بــه آزادی داریــم تــا حکومــت را از ســوء اســتفاده از قــدرت بــاز داریــم. همچنیــن مــا نیــاز بــه دولتــی   

داریــم تــا از ســوء اســتفاده خــود مــا از آزادی هایــامن جلوگیــری کنــد. بــرای حفــظ مرزهــای ایــن دو نیــاز بــه آزادی، از 

انتظــار حســن نیــت کــه بگذریــم، مــا بایــد دادگاه قانــون اساســی داشــته باشــیم نــه چیــزی شــبیه شــورای نگهبــان کنونــی 

کــه خــودش در تخلــف از قانــون اساســی عمــل میکنــد و ایدئولــوژی حاکــم را، گاهــی بــا نقــص آزادی اقلیــت هــای مذهبــی 

ــت میدهــد.  ــم هــای خــود دخال ــی شــده و مخالفــان حکومــت، در داوری هــا و تصمی ــون اساســی پیــش بین کــه در قان

پیــروی از قانــون اساســی نبایــد چشــامن مــا را نســبت بــه ســوء اســتفاده از آن کــور کنــد.

تومــاس هابــز مــی گویــد بــدون یــک دولــت هــر انســان مــی توانــد دشــمن مهلــک نــوع خــود باشــد. بنابرایــن،   

نیــاز بــه یــک دولــت قدرمتنــد داریــم تــا بتوانیــم خشــونت و جنایــت در جامعــه را مهــار کنیــم. یــک دولــت قدرمتنــد نبایــد 

یــک دولــت پدرســاالرانه باشــد. ایامنوئــل کانــت میگویــد رژیــم هایــی کــه میخواهنــد کشــور را پدرســاالرانه اداره کننــد، 

بزرگرتیــن دیکتاتــوری هــا را بوجــود میآورنــد؛ و دربــاره قانــون اساســی میگویــد کــه یــک قانــون اساســی بایــد بیشــرتین 

آزادی هــای ممکــن را بــر پایــه قانونــی کــه آزادی هــر فــرد وابســته بــه آزادی دیگــران باشــد بدهــد. معنــی آن اینســت 

کــه حتــی اگــر حکومتــی بــا مــردم خــود ماننــد فرشــتگان رفتــار کنــد، ضعیــف تــر هــا حقــی در برابــر قویرتهــا نخواهنــد 

داشــت. مــا ایــن واقعیــت را امــروز دســتکم در جامعــه خودمــان بــه وفــور مشــاهده مــی کنیــم. هیچکــس، نــه دولــت نــه 

مجلــس و نــه یــک کارمنــد ســاده نبایــد بتوانــد ابــراز قیمومیــت نســبت بــه یــک شــهروند بالــغ بکنــد و او را از همــه یــا 

بخشــی از حقــوق شــهروندیش محــروم ســازد، مگــر اینکــه حقــوق شــهروند دیگــری بــه مخاطــره افتــاده باشــد.

حکومــت پدرســاالرانه عیــب بــزرگ دیگــری هــم میتوانیــد داشــته باشــد، و آن اینســت کــه هــر شــهروند حــق   

دارد بــه ســلیقه خــودش در پــی خوشــبختی باشــد. هیــچ حکومتــی نبایــد حــق داشــته باشــد مــا را مجبــور کنــد مطابــق 

دیــدی کــه او از رفــاه و خوشــبختی در زندگــی دارد خوشــبخت باشــم. ایــن یــک دشــواری بنیادیــن در جمهــوری اســالمی 

اســت کــه ارصار دارد مــا را بــه ســلیقه و بــاور خــود، بــه زور بــه بهشــت بفرســتد؛ و در ایــن راســتا تحمــل اکرثیــت مــردم را 

بــه انتهــا رســانده اســت. بهمیــن دلیــل، مــا یــک دولــت کوچــک مــی خواهیــم. یــک دولــت کوچــک منــی توانــد بــه آســانی 

ــا دخالــت کنــد. مــن بارهــا نوشــته ام کــه ســاختار دیوانســاالری انبــوه  در همــه شــئون زندگــی مــردم چنــگ بیانــدازد ی

کشــور بایــد بــه یــک ســوم کاهــش یابــد تــا هــم از اتــالف بودجــه جلوگیــری شــود و هــم کارمنــدان بیــکار بــرای رسگــرم 

کــردن خــود بــه پــر و پــای مراجعیــن نپیچنــد و آنــان را رس ندواننــد. بــا محاســبات مــن امــکان کاهــش آن بــه ده درصــد 

حجــم کنونــی در طــی ده ســال وجــود دارد. ایامنوئــل کانــت، ویلهلــم هومبولــت و جــان اســتوارت میــل، هــر ســه رضورت 

حکومــت را در کوچکرتیــن حــد ممکــن خــود تعریــف کــرده انــد. 

دشــواری دیگــر امــکان بوجــود آمــدن یــک دیوانســاالری نظامــی اســت. مــا بــا قانونهــای مناســب شــاید بتوانیــم   
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ــوان از دیوانســاالری نظامــی  ــی ت ــه م ــی چگون ــم، ول ــردم ســاالری بوجــود آوری ــم و م ــار کنی ــی را مه دیوانســاالری دولت

جلوگیــری کــرد؟ بــا ایــن جوجــه دیکتاتورهایــی کــه در البــالی دیوانســاالری دولتــی وجــود دارنــد چــه کنیــم؟ ماکــس وبــر 

ایــن دشــواری را درمــان ناپذیــر میدانســت. ایــن مســئله را میتــوان بــا قانونگــذاری مناســب تــا حــد زیــادی حــل کــرد، ولــی 

دیوانســاالری نظامــی مــی توانــد کشــور را بــرای بیــش از یــک نســل زیــر چکمــه خــود نگــه دارد. در جهــان پرمخاطــره 

کنونــی و رشــد پیوســته دیوانســاالری نظامــی یــا شــبه نظامــی در منطقــه کــه بــه مــردم پاســخگو نباشــند شــاید رسنوشــت 

مــردم را تــا چنــد دهــه رغــم بزنــد و غــرب آســیا را در جنگهــای ویرانگــر غــرق کنــد. 

در جامعــه مــا جوانــان بیــش از دیگــران از ایــن مخاطــره هــا آســیب مــی بیننــد. زیــرا برایشــان درک راه حــل   

ــه ســوی مــردم ســاالری  ــد. یــک رکــن مهــم حرکــت ب ــاور میکنن ــم هــا را آســانرت ب هــا آســان نیســت، و دروغ هــای رژی

رســانه اســت. هرچنــد رســانه هــا هــم پراکنــده کننــده دروغ بــوده انــد. حتــی پیــش از گســرتش رســانه هــای مجــازی، دروغ 

پــردازی بــرای تاثیــر در رونــد شــکلگیری سیاســتها رواج داشــته اســت. بــا رســانه هــای مجــازی تشــخیص راســت از دروغ 

بســیار دشــوارتر شــده اســت. اگــر ایــن رســانه هــا از رونــد دســتیابی بــه حکومتــی مــردم ســاالر پشــتیبانی نکننــد، منــی 

ــه آینــده چنــدان خوشــبین بــود. تــوان ب

در هــر حــال، ایــن کشــور و ایــن جهانــی اســت کــه اکنــون مــا داریــم و بایــد متــام تالشــامن را بــرای نجــات آن   

از افتــادن بــه ورطــه هــرج و مــرج و بــی قانونــی و جنــگ انجــام بدهیــم. گوتفریــد الیــب نیتــس، فیلســوف آملانــی در ســده 

هفدهــم گفــت کــه جهــان مــا بهرتیــن جهــان ممکــن اســت. ولــی دیدیــم کــه چــه جنگهــای ویرانگــر و وحشــیگری هایــی 

ــا و جهــان رخ داد. کارل پوپــر، یــک فیلســوف آملانــی کــه جنگهــا و دیکتاتــوری هــا و بدبختــی  پــس از دوران او در اروپ

هــای جهــان ســده بیســتم را مشــاهده کــرده بــود، گفــت کــه جهــان مــا علیرغــم جنگهــای وحشــتناکی کــه تجربــه کــرده 

ایــم بهرتیــن جهانــی اســت کــه تــا کنــون وجــود داشــته اســت. شــاید ایــن بطــور کلــی در تاریــخ جهــان درســت باشــد، ولــی 

مــا در ایــران چهــار دهــه اســت کــه شــاهد پــس رفــت، بدبختــی و اســتیصال مــردم، و فســاد گســرتده و خشــونت ســاختاری 

حکومتــی بــوده ایــم. مــا منیتوانیــم بگوییــم کــه ایــران مــا بهرتیــن ایرانــی بــوده اســت کــه تــا کنــون داشــته ایــم، زیــرا خیلــی 

بهــرت را تجربــه کــرده ایــم و اکنــون میخواهیــم دســتکم بــه آن »خیلــی بهــرت« برگردیــم. 

کلیــد ایــن »خیلــی بهــرت« بازگشــت بــه اندیشــه یــک قانــون اساســی خیلــی بهــرت اســت. یــک قانــون اساســی که   

حقــوق همــه شــهروندان کشــور را بطــور برابــر تضمیــن منایــد، بازدارنــده اســتبداد باشــد و رای آزاد مــردم را تضمیــن کنــد 

ــن مرجــع بشناســد.  ــرا باالتری و آن

در طــول ســده گذشــته، مــا در دو انقــالب بــرای دســتیابی بــه یــک حکومــت دموکراتیــک تــالش کردیــم؛ ولــی   

بجــز چنــد ســال کوتــاه در میانــه ســده، بــه هــدف خــود نرســیدیم. جایــگاه جغرافیایــی حســاس و راهــردی کشــور مــا، 

نشســته بــر روی بزرگرتیــن ذخایــر انــرژی در جهــان، و در گلــوگاه آبــراه انــرژی جهــان، کشــور مــا را میــدان قــدرت منایــی 

هــا و توطئــه هــای بیــن املللــی کــرده، کــه ســبب اصلــی ناتوانــی مــا در ایجــاد و نگهــداری یــک دولــت دموکــرات بــوده 

ــا وجــود منابــع طبیعــی و انســانی غنــی، مــا را از  اســت. امــروز هــم یــک حکومــت خودکامــه ایدئولوژیــک و فاســد، ب

پیرفــت و رفــاه اقتصــادی بازداشــته، و رشایطــی را ایجــاد کــرده کــه کشــورمان رتبــه اول جهــان در فــرار مغزهــا و فــرار 

ــان در تبعیــض و نقــض فاحــش حقــوق بــر اســت. ــان جه ــه شــده، و یکــی از قهرمان رسمای

مــا در ایــران اکنــون بــا چالــش جدیــدی روبــرو هســتیم؛ و آن هدایــت کشــور زخــم خــورده، و مــردم رسخــورده   

خــود بســوی یــک نظــام دموکراتیــک راســتین و پایــا، بــر پایــه فرصــت برابــر بــرای همــه، آزادی گزینــش و حقوق شــهروندی 

کامــل، و پیامیــش بســوی خوشــبختی هســتیم. در برابــر ســوء مدیریــت فاحــش و فســاد بــاور نکردنــی کــه در چهــار دهــه 

گذشــته بــر مــا تحمیــل شــده، مــا آرزوی بازگشــت بــه کوتــه زمــان دموکراســی و دولــت پــاک را، کــه هفــت دهــه پیــش از 

آن برخــوردار بودیــم، داریــم.

مــا آرزو داریــم میهــن خــود را از یــک حکومــت تــک بعــدی، تکلیــف گــرا، خشــن، فاســد پــرور و ناقــض حقــوق   

بــر پــس بگیریــم، و یــک دموکراســی منونــه بــر پایــه رعایــت کامــل حقــوق بــر و همخــوان بــا فرهنــگ ایرانــی بســازیم. 

و بــرای یــک ایــران نویــن، مــا در جبهــه ملــی ایــران، بینشــی درازمــدت و برنامــه هــای اجرایــی داریــم. مــا طرحهــا و برنامــه 

هــای خــود را تدویــن و منتــر کــرده ایــم کــه چگونــه قانــون اساســی بایــد تدویــن یــا بازنویســی شــود و چگونــه یــک 
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دولــت مــردم ســاالر بایــد کشــور را اداره کنــد. 

ــه در برنامــه ریــزی کشــور، و در  نخســت و مهمــرت از همــه اینســت کــه مــردم منایندگــی راســتین و منصفان  

مســئولیت هــای مدیریتــی کشــور داشــته باشــند. حــوزه هــای انتخاباتــی بنابرایــن، بایــد بــه گونــه ای بخــش بنــدی شــده 

باشــند کــه همــه مــردم و همــه اســتانها را منصفانــه منایندگــی کننــد. مــا بــرای یــک دولــت کمــرت متمرکــز برنامــه ریــزی 

کــرده ایــم، کــه شــامل مجلســهای قانونگــذاری در اســتان، بخــش، شــهر و روســتا خواهــد بــود تــا نقــش مــردم و دخالــت 

ــود )۱(.  ــرتده ش ــا گس ــم گیریه ــذاری و تصمی در قانونگ

افــزون بــر مجلــس شــورای مناینــدگان کنونــی، مــا مجلــس دیگــری را هــم برنامــه ریــزی کــرده ایــم بــه نــام   

ــده  ــن، کــه شــامل دو مناین ــی نوی ــان در چارچوب ــده ســازی کنگــره دو هــزار ســاله ایرانی ــاز زن مجلــس »مهســتان« )۲(، ب

از هــر اســتان کشــور بــدون توجــه بــه جمعیــت یــا مســاحت اســتانها خواهــد بــود. ایــن ســامانه قانونگــذاری و تصمیــم 

گیــری مشــرتک دو مجلــس جمعیتــی و اســتانی اجــازه خواهــد داد تــا بودجــه ملــی و منابــع کشــور منصفانــه و همســاز 

بــا نیازهــای توســعه و پیرفــت میــان اســتانها تقســیم شــود. نامــزدی و انتخــاب بــرای همــه مجلــس هــای منایندگــی، آزاد 

و تنهــا پیــش نیــاز ســطح دانــش آموختگــی نامــزدان و نداشــن پیشــینه جنایــی خواهــد بــود. همــه مقامهــای اجرایــی و 

ــود. ــاز خواهــد ب ــه شایســتگی ب ــر پای ــا ب ــران تنه ــه روی همــه شــهروندان ای سیاســی کشــور ب

از ســوی دیگــر، هیــچ دموکراســی منــی توانــد بــدون آزادی رســانه هــا، حزبهــای سیاســی و ســازمانهای مدنــی و   

مــردم نهــاد پویــا و پایــا شــود. همــه اینگونــه فعالیــت هــا بایــد آزاد باشــد و تشــویق شــود.

مــا بــرای همــه کــودکان، کــه مهمرتیــن رسمایــه و آینــده کشــور را تشــکیل مــی دهنــد، و نظــام کنونــی بــه آنــان   

بــی اعتنــا مــی باشــد، تــا ســن قانونــی آمــوزش رایــگان خواهیــم داشــت، حتــی بــرای آنــان کــه در کشــور مــا پناهنــده انــد. 

هیــچ منطقــه و روســتا بــی مدرســه نخواهــد بــود و همــه کــودکان رسارس کشــور بــه آمــوزش اجبــاری خواهنــد پرداخــت. 

همــه مــردم زیــر پوشــش تامیــن اجتامعــی و درمانــی خواهنــد بــود، و تامیــن حداقــل زندگــی بــرای بیــکاران آمــاده بــه کار 

.)۳(

مــا بــرای یــک ارتــش نیرومنــد و نویــن مــردم گــرا، نــه فــرد محــور، بــرای حفــظ مرزهــای سیاســی کشــور و دفــع   

خطرهــای احتاملــی برنامــه ریــزی کــرده ایــم و از آن پشــتیبانی خواهیــم کــرد )۴(. مــا طرحــی بــرای پشــتیبانی از ســاملندان 

ــم )۵(.   ــن کــرده ای ــران تدوی ای

مــا انــرژی مــورد نیــاز خــود را از آفتــاب و بــاد خواهیــم گرفــت کــه بــا توجــه بــه امکانــات طبیعــی کشــور،   

مــی توانــد یکــی از بزرگرتیــن کاالهــای صادراتــی مــا باشــد )۶(. انــرژی هســته ای بایــد بکلــی کنــار گذاشــته شــود و حتــی 

همســایگان را هــم از ایجــاد چنیــن تاسیســات خطرناکــی در کنــار مــا منــرف خواهیــم کــرد. تســلیحات هســته ای نــه 

تنهــا نبایــد جــزوی از زرادخانــه مــا باشــد، کــه در کارزاری جهانــی بایــد همــه کشــورهای امتــی را وادار بــه خنثــی کــردن 

ــم )۷(.   تســلیحات امتــی خــود کنی

بــرای همــه مســئوالن فاســد، همــکاران و عوامــل آنهــا کــه در چهــار دهــه گذشــته از راههــای غیرقانونــی ماننــد   

رشــوه، رانتخــواری، اختــالس، قراردادهــای فراقانونــی و قاچــاق ســازمان یافتــه ثــروت اندوختــه انــد، عفــو عمومــی اعــالم 

خواهــد شــد، بــه رشط آنکــه مالیــات همــه درآمدهــای غیرقانونــی خــود را بپردازنــد و بقیــه آنــرا در کشــور بــرای ایجــاد 

اشــتغال در صنعــت و کشــاورزی و خدمــات رسمایــه گــذاری کننــد. ایــن سیاســت جلــوی بســیاری از توطئــه هــا را بدســت 

ایــن فاســدان، کــه بودجــه کالنــی در داخــل و خــارج کشــور در اختیــار دارنــد، خواهــد گرفــت، از ایجــاد تشــنج در کشــور 

جلوگیــری خواهــد کــرد، و رسمایــه هنگفتــی کــه در اصــل متعلــق بــه مــردم بــوده بــا هدایــت دولــت در راســتای پیرفــت 

اقتصــادی بــکار گرفتــه خواهــد شــد )۸(.  

مــا بــاور داریــم و طرحــی را آمــاده کــرده ایــم کــه مجــازات اعــدام بایــد لغــو شــود، و مجــازات زنــدان هــم بــه   

گونــه ای بازنویســی شــود کــه جنبــه ســازندگی آن بیشــرت از جنبــه تنبیهــی آن باشــد و فشــار کمــرتی بــر خانــواده و نیــز 

بودجــه ملــی وارد آورد )۹(. 

ــه احســاس  ــاز ب ــی، نی ــر کنون ــط تحمــل ناپذی ــه دموکراســی از رشای ــر ب ــرای تغیی ــدی همــوار ب ــت رون مدیری  

ــک جــو  ــد و کمــرت احساســاتی باشــیم. ی ــد بیشــرت خردمن ــا بای ــه در آن م مســئولیت بیشــرت و روشــهای ســازنده دارد؛ ک



۱
۳
۹
۷
ر  

م    بها
ش

ش
ی 

ره 
ا

ش
ی    

ر
دا

م
ی 

گیت

47

ناامنــی و انتقامجویــی علیــه کســانی کــه کشــور را بــا ســوء نیــت و ســوء تدبیــر مدیریــت کــرده انــد و مرتکــب خشــونت 

علیــه مــردم شــده انــد، نبایــد پدیــدار شــود. مــا هرگــز اجــازه تکــرار رویدادهــای عــراق و لیبــی و ســوریه را نخواهیــم داد.

ــوان از  ــده اســت، منــی ت ــی در هــم تنی ــه اقتصــادی، سیاســی و امنیت ــه رسنوشــت کشــورها در زمین ــی ک ــان کنون در جه

ــط  ــا رواب ــی، م ــت خارج ــم. در سیاس ــویه داری ــاری دو س ــکاری و همی ــه هم ــاز ب ــا نی ــود. م ــتقل ب ــی مس ــه جهان جامع

دوســتانه و همکارانــه بــا همــه ملتهــای جهــان بــر پایــه احــرتام متقابــل و منافــع ملــی ایجــاد خواهیــم کــرد. روابــط بویــژه 

مــا بــا همســایگان برادرانــه و همیارانــه خواهــد بــود، کــه بایــد بــا آنهــا در صلــح و همزیســتی، داد و ســتد و رفــت و آمــد 

باشــیم. مــا بســنده نیرومنــد خواهیــم بــود تــا بتوانیــم متامیــت ارضــی و صلــح و امنیــت خودمــان و حتــی آنهــا را بــدون 

نیــاز بــه کمــک از دوردســت تضمیــن مناییــم؛ تــا صلــح و امنیــت خودمــان هــم تضمیــن شــده باشــد. همســایگان مــا بایــد 

بتواننــد بــر مــا تکیــه کننــد، و بایــد دیــوار بــی اعتــامدی میــان مــا و آنهــا را فــرو بریزیــم. 

مــا آینــده ای از پیرفــت و رفــاه را بــرای ملــت خــود مــی بینیــم، منونــه ای از مردمســاالری و رعایــت حقــوق   

بــر، رهــا از تعصــب و تبعیــض و افراطگرایــی. جامعــه ای کــه بــه مــردم خــود انگیــزه مــی دهــد تــا آرزو کننــد و بتواننــد 

آرزوهــای خــود را دنبــال کننــد. جامعــه ای کــه مــردم بتواننــد نواندیشــی و نــوآوری هــای خــود را پیگیــری، و بلندپــروازی 

هــای خــود را بــرای هــر مقــام و جایگاهــی کــه دانــش و شایســتگی آنــان اجــازه دهــد دنبــال کننــد. مــا ایــران را رسزمیــن 

فرصتهــا و رسزمیــن شــکوفایی اســتعدادها خواهیــم کــرد، جایــی کــه آرزوهــا و امیدهــا میتواننــد بــه واقعیــت بپیوندنــد. 

در ایــران آینــده، همــه باورهــای مذهبــی گرامــی خواهنــد بــود و جایگاهشــان فقــط در قلــب مــردم، جایــی کــه براســتی 

بایــد باشــند. 

مــا کشــور خــود را بــر پایــه منابــع طبیعــی و انســانی خودمــان، و اســتعداد و نبــوغ ایرانــی، بازســازی خواهیــم   

ــام و  ــاره راهن ــک« دوب ــردار نی ــک، ک ــار نی ــک، گفت ــدار نی ــی »پن ــگ ایران ــن فرهن ــه شــعار که ــن آرزو را ک ــا ای ــرد. و م ک

ــاند.  ــم رس ــت خواهی ــه واقعی ــد، ب ــودن باش ــی ب ــه ایران درومنای

ــاک اســت، گذشــت،  ــه بســیار مســلح و خطرن ــت موجــود، ک ــی شــود از ســد حاکمی ــه م ــه چگون ــی اینک ول  

مســئله ایســت کــه فکــر همــه کنشــگران سیاســی ایــران را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. از الگوهــای آزمــوده شــده در 

تاریــخ، یکــی انقــالب اســت کــه بهیچوجــه مناســب رشایــط مــا نیســت. مــا میخواهیــم خــود را از یــک حکومــت برآمــده از 

انقــالب رهــا ســازیم کــه در همــه کشــورهای انقــالب دیــده باعــث روی کار آمــدن قــر خشــن، کار نابلــد و کــم ســواد و 

بــی تجربــه شــده کــه ملتهــا را بــرای دهــه هــا اســیر خــود کــرده اســت. منونــه هــای روســیه و چیــن و کوبــا و البتــه ایــران 

را در دوران زندگــی خــود شــاهد بــوده ایــم کــه چگونــه ملــت هــای خــود را بــرای ۷۰، ۵۰ و ۴۰ ســال عقــب نگــه داشــتند 

و آلــوده بــه فســاد و نادانــی تنهــا بــا زندانــی کــردن و کشــن گســرتده و پیوســته مخالفــان بــر مســند قــدرت ماندنــد.

یــک الگــوی دیگــر کودتــای نظامیســت کــه یــک شــبه میتوانــد حکومــت را بدســت بگیــرد؛ ولــی آن هــم چــون   

توســط نظامیانــی صــورت میگیــرد کــه معمــوال تشــنه قــدرت هســتند و دانــش و تجربــه کشــورداری ندارنــد منجــر بــه 

دیوانســاالری کســانی میشــود کــه از کودتاگــران دانــش و تجربــه بیشــرتی ندارنــد و در هــر حــال بایــد گــوش بــه فرمــان 

باشــند. مــا منونــه هــای شــیلی، آرژانتیــن، چنــد کشــور افریقایــی و عــراق و ســوریه را داشــته ایــم کــه هیچکــدام نتوانســتند 

ــد. ــار رفتن ــن کن ــی خونی ــد و رسانجــام در رویدادهای ــب کنن ــت مــردم را جل ــن پیرفــت، آرامــش و رضای کمرتی

یــک گزینــه دیگــر نافرمانــی مدنــی رسارسی اســت. بــرای موفقیــت نافرمانــی مدنــی، بایســتی ملــت یکپارچــه   

باشــد و مخالفــت ابرقدرتهــا باعــث نفــوذ و دخالــت منفــی در آنهــا نگــردد. در کشــور مــا بــه علــت موقعیــت حســاس و 

راهــردی بیــن املللــی، هــم دخالــت شــدید ابرقدرتهــا را داریــم و هــم دخالــت منفــی کشــورهای فضــول و بدخــواه منطقــه 

ــای  ــی، و جنگه ــوک الطوایفــی قومــی و مذهب ــه آشــوب هــای عمــدی و مل ــد کشــور را ب ــه میتوان ــن گزین ــن ای را. بنابرای

ــی بکشــاند.  داخل

گزینــه ای کــه اصــالح طلبــان پیشــنهاد میکننــد، نــه عملــی اســت نــه امکانپذیــر، زیــرا جمهــوری اســالمی چنــان   

در پیلــه خــود تنیــده و بــا قانونهــای غیــررضوری، بــی شــامر و متناقــض بــر پایــه منافــع شــخصی و گروهــی مــادی و قــدرت 

طلبــی، ملــوک الطوایفــی سیاســی بشــدت پیچیــده ای بوجــود آورده کــه بهیــچ وجــه اصــالح پذیــر نیســت. ولــی بایــد توجــه 

داشــت کــه معــدود شــخصیت هــای سیاســی یــا اجتامعــی در درون کشــور کــه کمــرت آلــوده هســتند و اگــر خطاهــای در 
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جوانــی اوایــل انقــالب کــرده انــد اکنــون بشــدت دچــار عــذاب وجــدان گشــته گــوش شــنوا دارنــد را در یــک طــرح فراگیــر 

بایــد دخالــت داد. 

ــات پیــش رو و تظاهــرات اعــرتاض  ــی تخلــف در انتخاب طــرح گــذار کــه مــا در اردیبهشــت ۸۸، در پیــش بین  

آمیــز مــردم و پاســخ خشــونت آمیــز حاکمیــت، "پیشــنهاد بــرای نجــات میهــن" تشــکیل یــک دولــت موقــت توســط جبهــه 

ملــی ایــران بــود. ایــن طــرح کــه اتهــام برانــدازی نــرم را بدنبــال داشــت بــه ســه مــاه زندانــی شــدن مــن انجامیــد. در طــرح 

پیشــنهادی اخیــر بــا عنــوان "در ایــن چهــار دهــه انــدوه بــار" مــا کارگروهــی نــه نفــره از طیفهــای سیاســی مطــرح کشــور 

شــامل ســه تــن از جبهــه ملــی، دو تــن از نهضــت آزادی و ملــی مذهبــی هــا، و حتــی یــک تــن از هــر کــدام اصــالح طلبــان، 

اصولگرایــان و روحانیــان خوشــنام و پاکدســت پیشــنهاد کردیــم تــا زمینــه را بــرای تشــکیل مجلــس موسســان و تدویــن یــک 

قانــون اساســی نویــن فراهــم آورنــد. پــس از تدویــن و بــه نظرخواهــی مــردم در رســانه هــا گذاشــن نتیجــه نهایــی بــه رای 

مــردم در یــک همــه پرســی گذاشــته شــود. پــس از تصویــب قانــون اساســی، مجلــس و دولــت آینــده طبــق آن بــا رای مــردم 

تحــت نظــارت همیــن کارگــروه و ســازمان ملــل انجــام خواهــد شــد.

مــا بــاور داریــم کــه نــه جبهــه ملــی ایــران بــا همــه خوشــنامی، آن قــدرت و نفــوذ را دارد کــه تنهــا بــا ایــن   

معضــل بــزرگ روبــرو شــود و نــه بــه مصلحــت کشــور اســت کــه بــا تکــروی و انــکار دیدگاههــا و مشــارکت تالشــگران دیگــر 

در داخــل و خــارج کشــور ملــت را بــار دیگــر نــاکام کنیــم. مــا نــه تنهــا بایــد کنشــگران سیاســی نــا آلــوده و خردمنــد داخــل 

کشــور را بــه همــکاری جــذب مناییــم، کــه کنشــگران ملــی و میهــن پرســت خــارج از ایــران را نیــز نبایــد ندیــده بگیریــم کــه 

آنــان نیــروی توامننــدی در راه رســیدن بــه هــدف و آرمانهــای مــا هســتند. فقــط سیاســت بــازان ابلــه منیتواننــد دیدگاههــا و 

تالشــهای دیگــران را تحمــل و بــه آنهــا ارج نهنــد. همــه مــا بایــد بــدون فخرفروشــی و خودبــزرگ بینــی و بســتانکار مآبانگــی 

دســت در دســت هــم، و مغــز روی مغــز هــم، نهیــم تــا بهرتیــن، عملــی تریــن و کــم آســیب زا تریــن راه را بــرای نجــات 

میهــن و پایــه گــذاری یــک حکومــت مــردم گــرا و قانومننــد پیــدا کنیــم. 

پیشــنهاد مــن ایجــاد یــک کارگــروه مشــابه در برومنــرز بــرای تبــادل نظــر بــا مــا اســت. ایــن کارگــروه بایــد همــه   

حزبهــا و و گروههــای سیاســی واقعــی و غیرمســلح ملــی از چــپ تــا راســت را در بــر بگیــرد. مــا مدتهاســت پیــش نویســی 

از قانــون اساســی را تدویــن کــرده ایــم. مــن تــا کنــون یــک مــن پیشــنهادی از یــک گــروه داخلــی، و ســه مــن پیشــنهادی 

از ســه ســازمان سیاســی برومنــرز بــرای اظهارنظــر دریافــت کــرده ام. چــه خــوب میبــود اگــر همــه مــا میتوانســتیم گــرد یــک 

میــز بــه ایــن امــر مهــم بپردازیــم، کــه بــا ایــن همگرایــی بــرای یــک هــدف مشــرتک، ملــت رنجدیــده میهنــامن را بــه آینــده 

امیــدوار میکردیــم.

ــد  ــن داده ان ــه م ــز ب ــان عزی ــم میهن ــام ه ــا ش ــن ب ــخن گف ــرای س ــی را ب ــن فرصت ــه چنی ــان، از اینک در پای  

آرزوهــا.  بهرتیــن  بــا  خــوش  روز  کنــم.  مــی  سپاســگزاری 

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)۶ مه ۲۰۱۸( 

ــی )۱۳۷۰(، همشــهری )۱۳۸۱(، و ماهنامــه  ــم؛ ۱۳۵۸، افتخــارات مل ــی و دموکراســی، کــورش زعی ۱. حــوزه هــای انتخابات

ــر )اســفند ۱۳۸۴(، ایرامنه

 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=462 

۲.  پیشنهاد برای نجات میهن، بخش دوم، کورش زعیم؛ )اردیبهشت ۱۳۸۸( 

http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=440

۳.  طرح پشتیبانی از کودک ایرانی، کورش زعیم، )مرداد ۱۳۹۱( 
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 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=517

۴. طرح پاسداشت رسباز ایرانی، کورش زعیم )تیر ۱۳۹۱( 

http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=500

۵. طرح گرامیداشت ساملند ایرانی، کورش زعیم )امرداد ۱۳۹۱( 

 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=513

۶.  انرژی خورشیدی و تامین برق مناطق محروم، کورش زعیم؛ )خرداد ۱۳۹۴( 

 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=710

۷. خط مشی انرژی امتی ایران، کورش زعیم )اسفند ۱۳۵۹(

 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=68 

۸.  در این چهار دهه اندوه بار، کورش زعیم )فروردین ۱۳۹۷( 

 http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=801

۹.  زنــدان ســازندگی، پیشــنهاد بــرای تحولــی بنیادیــن در مجــازات محکومــان بــه زنــدان، کــورش زعیــم؛  ۱۳۷۰ــ، ارائــه بــه 

ســازمان زندانهــا )۱۳۸۱(

http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=323
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نظم پنهان و ثانوى؛ عامل بازآفرينى استبداد و فساد*

جمشيد قراجه داغى

اگــر نظامــى يــك پديــده خــاص را، بــا يــك الگــوى معــن، در خــود تكــرار كنــد بطــور قطــع، در بطــن سيســتم    

اصــى، يــك نظــم پنهــان و ثانــوى عامــل بازتوليــد ايــن پديــده مــي باشــد و، تــا زمــاين كــه چگونگــى كاركــرد ايــن نظــم پنهــان 

ــان تكــرار خواهــد شــد. ــده در آن نظــام  همچن ــن پدي ــردد، اي ــى نگ ــوى شــناخته نشــود و خنث و ثان

حــال، اگــر تاريــخ ششــصد ســال اخــر ايــران را، كــه مصــادف بــا آغــاز دوران روشــنگرى در اروپــا ســت، بازنگــرى   

كنيــم بــه ايــن واقعيــت تلــخ خواهيــم رســيد كــه گــوىئ يــك نظــم پنهــان، بــدون هيــچ وقفــه و اســتثناىئ، در كار ســاخن 

حاكــامن مســتبد و نظــام هــاىئ فاســد بــراى مــا بــوده اســت. از شــاه اســامعيل صفــوى ۱۴ ســاله كــه، بــا كشــتار بيــش از 

صدهاهــزار نفــر، مذهــب شــيعه را در ايــران رســميت مــي دهــد تــا آيــت اللهــى كــه فرمــان قتــل پنــج هــزار جــوان زنــداىن 

را در يــك نشســت صــادر مــي كنــد، همگــى منــى توانســته انــد اتفاقــى بوجــود آمــده باشــند و يــا، مطابــق برداشــت داىئ 

جــان ناپلــوىن مــا، دســتاورد توطئــه گــران اســتعامرگر غــرىب باشــند. شــايد كــه مــا ملــت نجيــب،  شــهيد پــرور و مظلــوم 

پرســت نيــز خــود در ايــن ماجــرا دســتى داشــته باشــيم!

پديــدهء اســتبداد و فســاد يــك پديــده فرهنگــى و »پيدايــى  )emergent(« اســت كــه حاصــل تعامل  پنچ بـُــعد    

نظــام اجتامعــى ِ توليــد و توزيــع ِ »قــدرت، ثــروت، دانــش، ارزش هــا و زيبــاىئ« اســت.  در ايــن ميــان، بعــد »ارزش هــا« 

ــت.   ــن اس ــن و توانس ــل خواس ــف و مي ــى، عواط ــات زندگ ــرف هيجان ــاىئ« مع ــد »زيب ــاىئ و بع ــام قض ــهء نظ پاي

پديــدهء ظلــم و فســاد نــه تنهــا در ايــران بلكــه در متــام منطقــه ريشــه هــاى عميــق فرهنگــى دارد و نــه فقــط   

امــروز و در گذشــته هــاى دور و نزديــك وجــود داشــته بلكــه در آينــده نيــز، اگــر بعلــت اصــى آن پــى نريــم، همچنــان بــا 

ــود.  مــا خواهــد ب

متأســفانه، در اكــرث ايــن ششــصد ســال پنــج بعــد نظــام اجتامعــى ايــران در اختيــار يــک مثلــث قــرار داشــته   

اســت؛ مثلــث عشــاير )بعــد قــدرت(، بــازار )بعــد ثــروث( و روحانيــت )بعدهــاى آمــوزىش، قضــاىئ و زيبــاىئ(.

در ايــن ميــان، روحانيــت، بــا كنــرتل ســه بعــد از پنــج بعــد، پايــهء اصــى ايــن مثلــث را تشــكيل مــي داده اســت.   

اســتبداد و فســادى كــه قــرن هــا زندگــى و تــالش مــردم مــا را بــه براهــه كشــانده اســت برآينــد تعامــل ارزش هــاى منبعــث 

ــرى«، و »دالىل« اســت. ــل ســاالرى«، »مالگ ــگ »اي از ســه فرهن

ــك جــان و مــال و هســتى همــهء اعضــاى ايــل اســت. ايــن اخــالق  در فرهنــگ ايــل ســاالرى، رئيــس ايــل مال  

ايــالىت را، كــه ترويــج كننــدهء اســتبداد، نــا امنــى، ظلــم و رشــوه خــوارى مــادى و معنــوى اســت، ضلــع دوم ايــن مثلــث، 

يعنــی  »ارزش هــاى مالگــرى« كامــل مــي كنــد كــه در آن تســليم و رضــا از واجبــات اســت، تقيــه و رشــوه بــه خداونــد جايــز،  

مظلومــان و مســتضعفن همــه در راه بهشــتند، و مســتكرين همگــى در راه جهنــم. متــام فضيلــت هــاى انســاىن يــك  »امــاى 

فقهــاىئ« را بــه دنبــال دارد كــه، در موقــع لــزوم، مــي توانــد همــهء ايــن فضائــل را باطــل كنــد.  

وىل خطــاى اصــى عقيــم  شــدن »بعــد زيبــاىئ« اســت كــه ميل  »خواســن« و  »توانســن« و قــدرت تفكــر انتزاعى   

را در اجتــامع ايــران محــدود كــرده؛ بطــوري كــه بــراى قــرن هــا عــزادارى و روضــه خــواىن تنهــا وســيلهء گــذران مــردم ايــران 
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بــوده اســت. متأســفانه، ايــن »فضــاى فرهنگــى« ميــدان را بــراى روضــه خــواىن و معركــه گــرى امثــال  »فرديدهــا« و  »آل 

احمدهــا« و  »رشيعتــى هــا« آمــاده مــي كنــد تــا، بــا شــعارهاىئ از قبيــل  »آنچــه خــود داشــت« و  »غــرب زدگــى«، تحفــه اى 

همچــون حکومــت اســالمى را مبــا هديــه كننــد.       

و امــا ضلــع ســوم ايــن مثلــث، يعنــى »فرهنــگ دالىل«، بــه ســاده تريــن زبــان توســط خــود بازاريــان در جملــهء   

ــن نظــم  ــهء اجــاره اى«، و شــغل هــم  »حــق العمــل كارى«. در اي ــه  »خان ــي شــود: زن  »زن صيغــه«، خان ــر خالصــه م زي

هــر نــوع تعلــق و تعهــد حامقــت اســت و معيشــت  فقــط از راه داليل ميــر اســت كــه خــود مســتلزم هيــچ نــوع تعهــد، 

ســازندگى و مســئوليت نيســت. بــازار بــا ايــن فلســفه، و بــا اســتفاده از فتــواى  »كاســب عزيــز خداســت«، بــراى قــرن هــا 

ــار داشــته اســت.     ــران را در اختي اقتصــاد اي

وقتــى اثــرات تعامــل فزاينــدهء ايــن ســه نظــام ارزىش را بــا هــم مــورد مطالعــه قــرار دهيــم چگونگــى معجــوىن   

كــه ايــن تركيــب ناميمــون ايجــاد مــي كنــد را خواهيــم شــناخت؛ معجونــی كــه قــرن هــا تــراژدى تاريــخ مــارا ســاخته اســت.

 در صــد ســال گذشــته، كوشــش مــردم مــا بــراى ايجــاد يــك »جامعــهء مــدىن« شكســت خــورده اســت؛ چــرا کــه مــا هرگــز 

بــا »مســئله واقعــى خــود« روبــرو نشــده ايــم، دوســتان واقعــى خــود را نشــناخته ايــم، و آنــان را بــا دشــمن اشــتباه گرفتــه 

. يم ا

بــه يــاد بياوريــم كــه مــا ملــت مــرگ امــر كبــر را يــك هفتــهء متــام جشــن گرفتيــم، رضــا شــاه را ـ كــه بــراى   

اولــن بــار بــه ناامنــى حاصــل از نظــم ايــالىت در ايــران پايــان داده بــود و بــا مســتقل کــردن نظــام آموزشــی و قضــاىئ قــدرت 

روحانيــت را بــه تعــادل رســانده بــود ـ بــا تعصــب و كينــه تــوزى بدرقــه كرديــم، امــوال قــوام را كــه فرمــان مروطيــت را 

از مظفرالديــن شــاه قاجــار گرفتــه و آذربايجــان را از دســت و دهــان  شــوروى بــه در آورده بــود مصــادره كرديــم. هرگــز 

نفهميديــم كــه عاليخــاىن، بــا چنــد همــكار ســخت كوشــش اش، چگونــه توانســتند دالالن بــازار ايــران را بــه صاحبــان صنايــع 

ــه  ــون دالر ب ــران را در كمــرت از ده ســال  از ۵.۴ بيلي ــى اي ــص م ــد ناخال ــد، و تولي ــل كنن ــدهء كار و كاال تبدي ــد كنن و تولي

۶۵ بيليــون دالر برســانند. عجيــب اســت كــه مــا هنــوز هــم قــدر انســان هــاى رشيــف و خدمتگــزارى همچــون مهــدى 

ســميعى هــا، اصفياهــا، رضــا امــن هــا، رضــا نيازمندهــا، محمــد يگانــه هــا، نجــم آبــادى هــا، منصــور روحــاىن هــا، خــداداد 

فرمانفرماهــا، فرهنــگ مهرهــا... و صدهــا انســان رشيفــى را كــه بــا جــان و دل بــراى پيرفــت ايــران مــا زحمــت كشــيدند 

منــى شناســيم. دســت آخــر هــم هرگــز نفهميــده ايــم كــه چــرا در مخالفــت بــا اصالحــات ارىض يــا حــق رأى زنــان، بــا امثــال 

خمينــي هــا همصــدا شــديم. و بــا ايــن همــه، هنــوز هــم در برابــر آنچــه كــه خــود  بــه رس خــود آورده ايــم هيــچ احســاس 

مســئوليتى منــي كنيــم!

اگــر تأمــى در ايــن گفتــهء پــر مغــز نــارص كاخســاز بكنيــم كــه »وقتــی مــردم  عقــل خــود را وقــف یــک اعتقــاد    

بکننــد، اعتقــاد را بــه قدرتــی تبدیــل می کننــد کــه قبــل از همــه "خــود" آنــان را نفــی می کنــد،« آنوقــت شــايد ايــن گفتــار 

داريــوش هاميــون بتوانــد بــه ذهــن خفتــهء مــا تلنگــرى بزنــد: »مــا بازمانــدگان يــا وارثــان مســتقيم نســى هســتيم كــه در 

۷۵ ســال گذشــته، زيــر برچســب شــاهى، مصدقــى، تــوده اى، مســلامىن، مجاهــد و فــداىئ خلــق، در يــك جنــگ مســلىك كــه 

در تعصــب و كينــه تــوزى از هيــچ جنــگ مذهبــى چيــزى كــم نداشــته، در گــر بــوده ايــم؛ نســى كــه بــا دروغ و تاريــخ 

ســازى و دســت زدن بــه هــر وســيله اى در حــذف يكديگــر كوشــيدند و رسانجــام در انقــالب اســالمى همــه چيــز را بــه 

دشــمن اصــى باختنــد«.

آيــا هرگــز بــه ايــن مهــم فكــر كــرده ايــم كــه شــايد اســتبداد و فســاد فقــط معلــول رفتــار حاكــامن مــا نباشــد   

بلكــه شــايد رفتــار حاكــامن مــا هــم از رفتــار خــود مــا متآثــر باشــد؟ و باالخــره شــايد مبــارزه بــا اســتبداد، ظلــم و فســاد 

ــد؟ ــى باش ــى- فرهنگ ــول اجتامع ــش و تح ــك چال ــد ي نيازمن

اما، متاسفانه تحول فرهنگى يك آموزش اكادميك نيست، و باين سادگى ها اتفاق مني افتد.  

فرهنــگ يــك جامعــه، برخــالف تصــور عمومــى، حاصــل جمــع كل مفروضــات و ارزش هــاى افــراد يــك جامعــه   

نيســت بلكــه فقــط معــرف بخــش مشــرتك ايــن فرضيــات و ارزش هاســت.

يادگري هاى فردى لزوماً يادگرى اجتامعى نيستند.  

ــرت ارزش هــا و تصــورات  ــر از فيل ــم ت ــرت محافــظ مفروضــات و ارزش هــاى ســنتى و جمعــى بســيار ضخي فيل  
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فــردي ســت؛ مخصوصــاً كــه در »نظــام هــاى بســته« ارعــاب نظــام حاكــم كــه بــر يــك مكتــب رســمى متــىك اســت شــك 

كــردن بــه مفروضــات و ارزش هــاى حاكــم را جايــز منــي دانــد. مضافــاً اينکــه بــراى اكرتيــت مــا ايــن ارزش هــا و مفروضــات 

اجتامعــى نشــانهء احــرتام بــه گذشــته و تعهــد و تعلــق بــه ارزش هــاى خانوادگــى و يــادگار و ارث پــدران و مــادران اســت.

مهمــرت از آن اينکــه مــا موجــودات اجتامعــى بطــور ناخــود آگاه نيــاز شــديدى بــه تعلــق داشــن و وابســتگى بــه گــروه هــاى 

اجتامعــى داريــم و بــراى مقبوليــت و عضويــت در هــر جمعــى بايــد نظــام ارزىش حاكــم بــر جمــع را بپذيريــم و در اكــرث 

مواقــع منافــع فــردى ايجــاب منــي كنــد كــه ارزش هــاى حاكــم بــر جمــع را بــه چالــش بكشــيم.

انســان هــاى بــا شــهامتى مثــل  مــرزا آقاخــان كرمــاىن، تقــى زاده، كــروى، و  صــادق هدايــت كــه بــه ايــن كار   

ــد. ــف بودن ــود واق ــاىئ خ ــه تنه ــد ب ــت زدن دس

ــىك از  ــود ي ــنديم، خ ــي پس ــه من ــه ك ــكار آنچ ــى و ان ــراى خودفريب ــی ب ــدرت عجيب ــود ق ــه وج ــره اينک باالخ  

شــود. مــي  ثانــوى«  »نظــم  تــداوم  باعــث  آگاه  ناخــود  بطــور  كــه  اســت  انســاىن  نــوع  بارزتريــن خصوصيــات 

پروســهء »تحــول فرهنگــى« بيــش از آنكــه يــك پروســهء دانــاىئ و يادگــرى كالســيك باشــد يــك پروســه عاطفــى   

ــعد زيبــاىئ واقــع اســت.  و هيجــاىن اســت كــه نيازمنــد پاكســازى آموختــه هــاى قبــى اســت؛ و ايــن مهــم در قلمــروی بـُ

قهرمــاىن و تــالش، تعهــد و تعلــق، و مهمــرت از همــه، ميــل بــه  »خواســن و توانســن« و نيــز داشــن تصويــرى از يــك آينــدهء 

ــى كارســازند.  ــده هــاىئ محســوب مــی شــوند كــه در پروســهء تحــول فرهنگ دلخــواه، پدي

شــايد بــه همــن دليــل اســت كــه، در اكــرث مواقــع، تحــول فرهنگــى در دامــان پــدران و مــادراىن اتفــاق مــي   

افتــد كــه بطــور ناگهــاىن و گروهــى بــا يــك پديــدهء نامطلــوب مواجــه مــي شــوند، و بــا نگــراىن نســبت بــه آينــدهء فرزنــدان 

خويــش، پيــش فــرض هــاى بنيــادى خويــش را مــورد پرســش قــرار مــي دهنــد. آن دخــرتان و پــران نــرتس و قهرمــاىن كــه 

ايــن روزهــا ارزش هــاى حاكــم را بــه چالــش كشــيده انــد فرزنــدان بانــواىن هســتند كــه در اولــن روزهــاى بعــد از  »انقــالب 

ــى كــه انقالنيــون در حــق  ــا تــو رسى« مواجــه شــدند. خيانت ــا شــعار  »رورسى ي شــكوهمند!«، بــر خــالف انتظــار خــود، ب

بانــوان ايــران كردنــد رضبــه اى بــود كــه مــادران جــوان مــا را  بخــود آورد و نســل جــوان و بــا شــهامتى كــه بعــد از انقــالب 

بدنيــا آمــد مجمــوع فرزنــدان ايــن مــادران اســت؛ مادرانــی كــه  عــى رغــم متــام كوشــش و تبليغــات رژيــم حاكــم، مهمرتيــن 

عامــل و بهرتيــن شــانس ايــران بــراى يــك تحــول فرهنگــى مــي باشــند.  

ــار  ــن ســتوده هــا« و  »به ــد و  »نري ــا نگرانن ــوان م ــى بان ــه از آگاه ــن هم ــون اي ــدارد كــه روحاني ــى ن تعجب  

هدايــت هــا« و  »پــروژهء يــك ميليــون امضــا« را دشــمن مــي دارنــد و خــوب مــي داننــد كــه بــراى كنــرتل فرهنــگ بايــد 

بانــوان را كنــرتل كننــد.  شــواهد تاريخــى گويــاى ايــن واقعيــت اســت كــه نســى كــه تجربــهء دردنــاك يــك انقــالب خونــن 

را داشــته بــه آســاىن حــارض بــه تكــرار ايــن مصيبــت نيســت. وانگهــى اصــالح طلبــان مــا خــود از انقالبيــون ســابق انــد كــه 

هنــوز در خــامر انقــالب شــكوهمند خويــش وامانــده انــد و منــي داننــد كــه چــه چيــزى را مــي خواهنــد اصــالح كننــد!   

ــى  ــن ۳۵ ســال حت ــون پشــيامن شــده، در اي ــان«، بهمــراه جمــع كثــرى از انقالبي ــان، مــا »طاغوتي ــن مي در اي   

نتوانســته ايــم در بــارهء چهارچــوب يــك نظــم دلخــواه بــه توافــق برســيم. حتــى نتوانســته ايــم گفتگــوىئ ســازنده داشــته 

باشــيم دربــارهء چگونگــى تدويــن يــك نظــام جايگزيــن كــه بتوانــد ســالمت نظــام قــدرت، ثــروت و اســتقالل نظــام قضــاىئ 

را در مقابلــه بــا ۱۵۰ بيليــون دالر درآمــد دولــت مركــزى، كــه بيــش از چهــار برابــر قــدرت توليــد داخــي ســت، حفــظ كنــد.

متأســفانه، هنــوز هيــچ نظــم قابــل قبــول و كارآمــدى بــراي مقابلــه بــا ايــن چنــن چالــى  وجــود نــدارد؛ امــا،   

بهــر حــال، بايــد بــاور كنيــم كــه طراحــى يــک چنــن نظــام كارآمــدى بــه متــام نــروى خالقــهء مــا نيازمنــد اســت و ايــن امــر 

ــت. ــرتىس نيس ــل دس ــادگى قاب بس

شــگفتی ديگــر آنکــه مــا، بــدون هيــچ  پندگــرى از تجربــهء گذشــته، اميــدوار آن هســتيم كــه مــردم مــا ناگهــان   

در فرصتــى كوتــاه، و بــدون هيــچ ســابقهء فكــرى، بــه يــك اگاهــى و توافــق اســتثناىئ دســت يابنــد و، مثــالً، بــا رشكــت در 

انتخابــاىت كــه معلــوم نيســت بــه دســت چــه كــى قــرار اســت انجــام شــود نظــم پيچيــدهء جايگزيــن را بصــورت معجــزه 

آســايى تدويــن كننــد؛ مردمــى كــه روشــنفكران شــان نيــز خــود را از زحمــت تفكــر رهانيــده انــد و، در موقعيتــى مشــابه، 

بــه  »جمهــورى اســالمى، نــه يــك كلمــه كــم و نــه يــك كلمــه بيشــرت« رأى داده انــد. 

بيائيــد بــاور كنيــم گــه آينــدهء ايــران در گــروی آگاهــى، فــداكارى، مقاومــت و پــروزى نســل جديــد جوانــان   
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بــا شــهامتى اســت كــه مــي بايــد، بــا فرامــوش كــردن مكتــب هــاى مخــرب نســل پاكباختــهء مــا، و بــا تأكيــد بــر »ميــل 

خواســن و توانســن«، بــا ايــن نظــم ثانــوى مبــارزه كننــد و، بــا اســتفاده از دانــش طراحــى نظــام هــاى پيچيــده، طرحــى نــو 

ــد. در اندازن

ايــن يــك مبــارزه حيــايت ســت كــه هــدف اش ايجــاد يــك تحــول و آگاهــى فرهنگــى اســت كــه حقوق شــهروندى   

را بــراى همــهء مــردم ايــران  گرامــى مــي دارد و، بــا ارج نهــادن بــه تنــوع، و احــرتام بــه حــق انتخــاب، قــادر اســت، بــا 

آفرينــش تــوأم نظامــى بــا متايــز )۱(  و انســجام )۲(، تنــش هــاى متضــاد ارزىش را در يــك قالــب ســازنده بــه خدمــت بگــرد.

و ايــن فراينــدي ســت كــه الاقــل بــه دو نســل  پــى در پــى از آنگونــه مــادران و پــدران غيــور و آگاه نيازمنــد   

اســت.

Diffrentiation .۱

Integration .۲

* ایــن مقالــه نخســتین بــار در تارمنــای »جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران« بــه تاریــخ ۲ خــرداد ۱۳۹۴ برابــر بــا ۲۳ مــه 

۲۰۱۴ منتــر شــده اســت. 

Jamshid-Gharachedaghi_the-invisible-regime.htm.۰۴۲۳۱۴/۰۵۲۳۱۴/۰۵/۲۰۱۴/http://isdmovement.com
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ميثاق ملی برای جلوگريی از بازتوليد استبداد

گــزارش: اولــن جلســه شــورای آلرتناتيــو در تاريــخ پنــج شــنبه ۲۶ بهمــن ۱۳۹۶ )۱۵ فوريــهء ۲۰۱۸( در اطــاق   

»زووم« و بــا حضــور ۱۱ عضــو اصلــی و اولــن عضــو علــی البــدل تشــکيل شــد. دســتور ايــن جلســه عبــارت بــود از رســيدگی 

بــه طــرح پيشــنهادی آقــای نــوری عــال بــرای تعيــن هــدف و اســرتاتژی چهارگانــه و همزمــان ِمِهســتان. ايــن طــرح مــورد 

بررســی قــرار گرفــت و قــرار شــد از آنجــا کــه هــدف ِمِهســتان قبــالً مــدون شــده اســت، ابتــدا مســئلهء اســرتاتژی مبارزاتــی 

ِمِهســتان مــورد توجــه قــرار گــرد. در پيشــنهاد آقــای نــوری عــال، اولــن ضلــع اســرتاتژی بصــورت »از کار انداخــن ماشــن 

بازتوليــد اســتبداد« عنــوان شــده بــود. بحــث در ايــن مــورد متــام وقــت جلســه را گرفــت و رســيدگی بــه اضــالع ســه گانــهء 

ديگــر بــه جلســات آينــده موکــول شــد. در عــن حــال بحــث در مــورد ضلــع اول بصــورت يــک گــزارش تهيــه شــده و قــرار 

شــد در نشســت عــادی اعضــاء ِمِهســتان )در يکشــنبه ۲۹ بهمــن۱۳۹۶  -۱۸ فوريــه ۲۰۱۸(  نســبت بــه آن رايزنــی صــورت 

گرفتــه و نتيجــه بصــورت پيشــنهادی تقديــم مجمــع عمومــی اعضــاء ِمِهســتان )يکشــنبه ۵ اســفند ۱۳۹۶ - ۲۵ فوريــه ۲۰۱۸( 

شــده و پــس از تنقيــح و تصويــب آن بصــورت موضــع ِمِهســتان در دســرتس عمــوم قــرار گــرد. مــن مزبــور )همــراه بــا يــک 

سلســله اســاليدهای توضيحــی( در اولــن نشســت عــادی اعضــاء حــزب بوســيلهء آقــای نــوری عــال قرائــت شــده و مــورد 

شــور قــرار گرفــت و پيشــنهاد شــد کــه هنــگام تهيــه مــن نهائــی دو موضــوع عــدم مترکــز و نحــوهء افــزودن »متمــم« بــه 

ــو مــن نهــادی را در پنجمــن مجمــع عمومــی مطــرح کــرده و  ــز تريــح شــود. ســپس شــورای آلرتناتي قانــون اساســی ني

بصــورت زيــر بــه تصويــب رســاند و قــرار شــد ايــن مــن بــا امضــای همــهء اعضــاء مهســتان بصــورت »پتيشــن« منتــر شــود 

تــا ديگــر هموطنــان نيــز بتواننــد آن را امضــاء کننــد.

ميثاق ملی برای جلوگريی از بازتوليد استبداد

مــا، امضــاء کننــدگان ايــن ميثــاق، کــه خــود را فعــال امــور سياســی و فرهنگــی مربــوط بــه ايــران مــی دانيــم،   

بــا توجــه بــه صــد ســال تجربــه )در دوران هــای اســتقرار حکومــت هــای ســلطنتی و واليــت فقيهــی موســوم بــه جمهــوری) 

ــم کــه: ــن نتيجــه رســيده اي ــه اي ب

ــا  ــد اســتبداد” )يعنــی هــامن مکانيســمی کــه، از انقــالب مروطــه ت »بــدون از کار انداخــن “ماشــن بازتولي  

کنــون، همــواره موجــب شــده تــا هــر نــوع “حکومــت پارملانــی”، چــه پادشــاهی و چــه جمهــوری، در طــول زمــان، تبديــل 

ــدم  ــم، ع ــول سکوالريس ــر اص ــی ب ــی مبتن ــه دموکراس ــوان ب ــی ت ــز من ــود( هرگ ــتبدادی ش ــوری - اس ــی ديکتات ــه حکومت ب

تبعيــض، آزادی، و اســتقالل رســيد.«

بــر ايــن اســاس، و بــه بــاور مــا، کوشــش بــرای جلوگــری از بازتوليــد اســتبداد، بــر هــر کار اپوزيســيون مخالــف   

حکومــت اســالمِی مســتقر بــر کشــورمان، اولويــت دارد و لــذا رضوری اســت کــه همــهء معتقــدان بــه ســکوالر دموکراســی، 

بــا عــزم بازگشــت بــه روح انقــالب مروطــه کشــورمان و درس آمــوزی از ناکامــی هــای آن انقــالب )کــه بــه لحــاظ افــزودن 
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مطالبــی همچــون مذهــب رســمی، و نيــز امــکان برقــراری زنــدان سياســی، بــر قانــون برخاســته از آن انقــالب پيــش آمــد(، 

و نيــز بــا الهــام از مفــاد اعالميــه جهــان گســرت حقــوق بــر، در چنــد مــورد توافــق کننــد:

۱. ايجاد دو نوع رياست:

ــی  ــه هــای قانون ــر اســاس تجرب ــام از روح انقــالب مروطــه و ب ــا اله ــا، ب ــه کشــور م ــی رســد ک ــه نظــر م ب  

کشــورهائی کــه ســابقهء بلنــد و تاريخــی حکومــت هــای منادمحــور را تجربــه کــرده انــد )همچــون هنــد و آملــان از يکســو، 

و ژاپــن و کشــورهای حــوزهء اســکانديناوی، از ســوی ديگــر(، محتــاج وجــود دو نــوع رياســت اســت:

- »رياست منادين«  

)مناد غر مسئول استمرار حاکميت ملت و يکپارچگی کشور( که نام آن می تواند پادشاه يا رئيس جمهور باش

- »رياست اجرائی  

)مسئول اداره و مديريت کشور( که نام آن می تواند صدراعظم يا نخست وزير باشد

2. تقدم »رفراندوم قانون اساسی« بر هر نوع »رفراندوم تعيني نوع حکومت«

بديــن معنــی کــه دولــت موقــت و مجلــس مؤسســان آينــده، بايــد قبــل از هــر کار، قانــون اساســی کشــور را بــر   

مبنــای اصــول »حاکميــت ملــی« )کــه معنــای واقعــی »حکومــت جمهــور مــردم« و »جمهوريــت« اســت( و نيــز تعريــف 

وظايــف »رياســت اجرائــی کشــور« )صدراعظــم يــا نخســت وزيــر( تنظيــم کننــد و، در عــن حــال، در آن مــاده ای وجــود 

داشــته باشــد کــه برگــزاری »رفرانــدوم بــرای تعيــن نــوع حکومــت« را بــه پــس از برگــزاری و تصويــب ايــن قانــون اساســی 

در يــک رفرانــدوم موکــول کنــد. آنــگاه ملــت، در ايــن رفرانــدوم، تعيــن مــی کنــد کــه »رياســت مناديــن کشــور« پادشــاه يــا 

رئيــس جمهــور خوانــده شــود. بــه عبــارت ديگــر، تنهــا قانــون اساســی آينــده مــی توانــد نحــوهء اجــرای رفرانــدوم تعيــن نام 

ســمت رئيــس مناديــن )پادشــاه يــا رئيــس جمهــور( و نيــز رونــد تعيــن رئيــس مناديــن نخســت و بعــدی هــا مشــخص کنــد.

۳. تفکيک دقيق اختيارات دو نوع رياست

الزم اســت از هــامن ابتــدای کار تأســيس نظــام جديــد بــن دو نــوع رياســت مناديــن و اجرائــی تفکيــک کامــل و   

اکيــد صــورت پذيــرد و کليــهء راه هــای دخالــت مســتقيم »رياســت مناديــن« در فعاليــت هــای »رياســت اجرائــی« مســدود 

شــود. »رياســت مناديــن کشــور«، همچــون رسود و پرچــم ملــی، در همــهء مجامــع داخلــی و خارجــی معــرف جامعيــت 

ــه و اجرائــی  ــهء ملــت و  يکپارچگــی کشــور و ملــت اســت و همــهء تصميــامت مقنن و شــاخصيت و قــدرت همــه جانب

و قضائــی کشــور بــا امضــای او )کــه حکــم امضــای ملــت را دارد( قطعــی مــی شــود. امــا او در رونــد شــکل گــری ايــن 

تصميــامت دخالتــی نــدارد و تنهــا بايــد بتوانــد، بــا خــود داری از امضــای يــک تصميــم، بــاال تريــن نهــاد قضائــی کشــور را 

ــم ايــن نهــاد خواهــد بــود. ــد؛ و در آن صــورت تســليم تصمي ــه داوری کن دعــوت ب

4. تعيني آنچه در اختيار رياست منادين نيست

از جملــه مــی تــوان بــه امــر انتصــاب صدراعظــم يــا نخســت وزيــر، تشــکيل و انحــالل محالــس قانــون گــزاری،   

تعيــن قضــات ديوانعالــی، و مديريــت قــوای نظامــی و انتظامــی اشــاره کــرد کــه همگــی بايــد در يــد قــدرت و اختيــارات 

»رياســت اجرائــی کشــور« قــرار گرنــد. نيــز الزم اســت کــه متــاس مقامــات کشــوری و لشــگری بــا »رياســت مناديــن کشــور« 

بــدون اخــذ رخصــت از »رياســت اجرائــی« جــرم محســوب شــده و قابــل تعقيــب جزائــی باشــد.

۵. آنچه مستقياً در اختيار رياست اجرائی نبوده و نياز به تصويب پارملان دارد:

ــرای مصــارف  ــح، اســتفاده از نروهــای نظامــی ب ــزاری، اعــالم جنــگ و صل ــون گ شــامل امــوری همچــون قان  
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داخلــی کشــور، عــدم پذيــرش مســئوليت برقــراری نظــم بوســيله کارگــزاران امــور انتظامــی قــوهء قضائيــه )اســتثنائات و 

مــوارد تکميلــی در ايــن مــوارد را قانــون اساســی ســکوالر دموکــرات آينــده معــن خواهــد کــرد(.

۶. تجديد نظر در ساختار تقسيات کشوری و تعيني نحوهء مديريت مناطق

منطقــه بنــدی کشــور بــر اســاس اصــول »آمايــش رسزمــن«، و خودگــردان )و نــه خودمختــار( کــردن مناطــق   

کشــور. پايتخــت  در  مديريتــی  و  اداری  قــدرت  مترکــز  از  جلوگــری  بــرای  کشــور 

۷. تعيني رشايطی برای بکارگريی متمم هائی برای قانون اساسی

از طريــق تأکيــد اکيــد در قانــون اساســی آينــده بــر اينکــه منــی تــوان بــه وســيلهء »متمــم هــای قانــون اساســی«   

اصــول هفــت گانــهء منــدرج در ايــن ســند را تغيــر داده و از ايــن طريــق بــه احيــاء ماشــن بازتوليــد اســتبداد پرداخــت.

از نظــر مــا، امضــاء کننــدگان ايــن ميثــاق ملــی، تجربــهء صــد ســالهء اخــر ثابــت کــرده اســت کــه رســيدن بــه   

يــک »حکومــت ســکوالر دموکــرات« در ايــران، بــدون تعهــِد غــر قابــل بازگشــت مدعيــان رهــری مبــارزات مــردم ايــران 

بــه اصــول هفــت گانــهء فــوق و منعکــس کــردن ايــن تعهــدات در قالــب يــک ميثــاق، امــری ناممکــن اســت و نيــز کســانی 

ــع، خواهــان اســتقرار ســکوالر دموکراســی واقعــی نيســتند. ــد، در واق ــاز زنن ــن اصــول رس ب ــرش اي ــه از پذي ک

بــر ایــن اســاس از همــهء سیاســت مــداران، رهــران و مخالفیــن حکومــت اســالمی ایــران انتظــار داريــم کــه،   

بــا پذیــرش ایــن هفــت اصــل، و امضــای يــک ميثــاق بــا ملــت ايــران، مخالفــت خــود را بــا اســتقرار هــر نــوع اســتبداد در 

ایــران آینــده، اعــالم مناینــد زيــرا، تنهــا بــا تعهــد بــه ايــن ميثــاق اســت کــه هــر مدعــی رهــری مبــارزات اپوزيســيون عليــه 

حکومــت اســالمی مســتقر بــر ايــران، صاحــب »حقانيــت« )يــا بــه زبــان اهــل رشيعــت صاحــب »مروعيــت«( مــی شــود 

و نروهــای ســکوالر دموکــرات مــی تواننــد بــر اســاس چنــن قــرارداد متقابلــی رهــران خــود را شــناخته و از آنهــا پشــتيبانی 

کننــد.
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ــريی از  ــکار »جلوگ ــارهء راه ــزب درب ــرتک دو ح ــهء مش بياني
ــتبداد« ــد اس بازتولي

هموطنان ارجمند

ــزب  ــم، ح ــر بگري ــان در نظ ــدن ش ــرح ش ــخ مط ــاس تاري ــر اس ــزاب را ب ــای کالن اح ــری ه ــع گ ــر موض اگ  

مروطــهء ايــران )ليــرال دموکــرات( از نخســتن روز تشــکيل خويــش در دو دهــهء پيــش، بــا اعتقــاد بــه ارزش تاريخــی 

نظــام پادشــاهی پارملانــی بــرای کشــورمان، بــر ايــن عقيــده بــوده اســت کــه نظــام پادشــاهی پارملانــی مــورد نظــرش بهيــچ 

روی بازگشــت بــه ســلطنت پيــش از انقــالب مروطــه نبــوده بلکــه نظامــی اســت کــه مــی توانــد از آنچــه موجــب کمرنــگ 

شــدن مفــاد دموکراتيــک نظــام پارملانــی برخاســته از انقــالب مروطــه شــده بــود دوری کــرده و دموکراســی آرزوئــی ملــت 

ــه ارمغــان آورد. ــا خــود ب ــران را ب اي

ــاد اســتقالل و يکپارچگــی کشــور اســت و،  ــن حــزب، پادشــاه من ــورد نظــر اي ــی م در نظــام پادشــاهی پارملان  

فراســوی مديريــت روزمــرهء امــور کشــور، بعنــوان مقامــی غــر مســئول، متضمــن اســتمرار ماهيــت کهــن ايرانيــت اســت و 

عــدم دخالــت او در ادارهء امــور کشــور بــرای ملــت ايــران مقامــی محــرتم و رسفــراز را در صحنــه هــای حضــور بــن املللــی 

کشــور بوجــود مــی آورد. بــه بــاور حــزب مروطــه ايــران، در چنــن نظامــی مســئوليت تصميــم گــری و ادارهء کشــور بــر 

عهــدهء نخســت وزيــر يــا صدراعظــم و مســئوالن قــوای ســه گانــهء کشــور اســت کــه بــر اســاس قانــون اساســی برخاســته 

از حاکميــت ملــت انجــام وظيفــه مــی کننــد.

خوشــبختانه، شــاهزاده رضــا پهلــوی نيــز، کــه نامــزد حــزب مروطــه ايــران بــرای قــرار گرفــن در رأس نظــام   

پادشــاهی پارملانــی اســت، همــواره بــر مناديــن و غرمســئول بــودن ايــن مقــام تأکيــد منــوده و حتــی تــا آنجــا پيــش رفتــه 

انــد کــه گفتــه انــد اگرچــه نظــام مــورد نظــر ايشــان پادشــاهی پارملانــی اســت امــا اگــر ملــت ايــران بــه يــک جمهــوری 

ــزد  ــا نام ــن تنه ــان اي ــن س ــد. بدي ــيده ان ــود رس ــای خ ــد از آرزوه ــه ۸۰ در ص ــان ب ــد ايش ــرات رأی ده ــی و دموک پارملان

ــودن  ــن ب ــه و منادي ــوای ســه گان ــان ق ــودن متصدي ــی و مســئول ب ــت مل ــر اصــل حاکمي ــز ب ــران ني ــی اي پادشــاهی پارملان

مقــام پادشــاهی تأکيــد مــی کننــد و همــهء ايــن مطالــب در گفتگــوی اخــر ايشــان در صــدای امريــکا نيــز منعکــس شــده 

است. 

حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان نيــز کــه در پــی مبــارزات ده ســالهء اخــر جنبــش ســکوالر دموکراســی ايــران   

در صحنــهء اپوزيســيون بعنــوان حزبــی جمهوريخــواه شــکل گرفتــه، از ابتــدای کار، باورمنــدی بــه چنــد اصــل را زمينــهء 

موضــع گــری هــای خــود قــرار داده اســت. نخســتن اصــل مــورد نظــر ايــن حــزب قائــل بــودن بــه اولويــت »جمهوريــت« 

بــر »جمهــوری« اســت. منظــور از ايــن اصــل آن کــه يــک ســاختار دموکراتيــک در هــر نظــام کشــوری بــر اصــل حاکميــت 

ملــی و مالکيــت جمهــور مــردم بــر کشــور اســتوار اســت و اگــر چنــن ســاختاری در قانــون اساســی تضمــن شــود، ايــن 

حــزب بــه آرمــان هــای کالن خــود رســيده اســت.

در ايــن ميــان و اخــراً، »مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ايــران«، کــه مجتمعــی از افــراد و نــه احــزاب   

اســت، فرمولــی را تحــت نــام »ميثــاق ملــی بــرای جلوگــری از بازتوليــد اســتبداد« عرضــه داشــته کــه مــورد اســتقبال اقشــار 

مختلــف مــردم قــرار گرفتــه و مجموعــه ای از نظــرات مشــرتک فــوق را بصــورت ســه پيشــنهاد زيــر بــرای تضمــن مامنعــت 

ــرده اســت: از اســتقرار اســتبداد در کشــور مطــرح ک

ــاد ارزش هــای تاريخــی خــود، جــزو کشــورهائی اســت کــه يــک نظــام دو  ــر بني ــران، ب ۱. کشــور باســتانی اي  

ــه  ــاهی و چ ــورت پادش ــه بص ــا ــــ چ ــرات دني ــورهای دموک ــرث کش ــه در اک ــی ک ــت، نظام ــب اس ــرای آن مناس ــتی ب رياس

بصــورت جمهــوری ــــ برقــرار اســت. هــم کشــورهای پادشــاهی اروپــا و ژاپــن و هــم کشــورهای جمهــوری دموکــرات دنيــا، 

همچــون هنــد و آملــان، دارای همــن گونــه »رژيــم دو رياســتی« هســتند کــه در آن رياســت مناديــن و رياســت اجرائــی در 

کنــار هــم حضــور داشــته و وظايــف مختلــف امــا مکملــی را بــر عهــده دارنــد. بــه همــن دليــل پيشــنهاد مــی شــود کــه 
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ايــران آزاد آينــده نيــز دارای يــک رژيــم دو رياســتی باشــد کــه در آن »رئيــس اجرائــی کشــور«، در مقــام نخســت وزيــر 

)همچــون هنــد( يــا صدراعظــم )همچــون آملــان(، مســئول اداره امــور جــاری کشــور اســت و »رئيــس مناديــن«، چــه در 

مقــام پادشــاهی )همچــون ســوئد( و چــه در منصــب رياســت جمهــوری )همچــون اســلواکی( وظيفــه ای غراجرائــی را بــر 

ــده دارد. عه

ــز پيشــنهاد شــده اســت کــه، پــس از فروپاشــی حکومــت اســالمی در ايــران، دو رفرانــدم مجــزا از هــم  ۲. ني  

برگــزار شــود. نخســتن رفرانــدوم مربــوط بــه تصويــب قانــون اساســی ســاخته شــده بــر بنيــاد حاکميــت ملــی و دموکراســی 

ســکوالر خواهــد بــود کــه در آن بــه وجــود يــک نظــام دو رياســتی اشــاره مــی شــود امــا از ذکــر اينکــه نــام مقــام رياســت 

مناديــن و چگونگــی کارکــرد آن چــه خواهــد بــود خــودداری مــی گــردد. ســپس، رفرانــدوم دوم، تکليــف ايــن موضــوع را 

ــده شــود روشــن مــی ســازد. ــا »رئيــس جمهــور« خوان ــن مملکــت »پادشــاه« ي کــه رياســت منادي

  ۳. همچنــن پيشــنهاد شــده اســت کــه در قانــون اساســی جديــد بــه تصويــب هيــچ »متممــی« اجــازه داده 

ملغــی ســازد. را  اساســی  قانــون  رياســتی  دو  و  اصــول ســکوالر، دموکــرات  بتوانــد  کــه  نشــود 

ــن  ــهء اصــول و مواضــع هميشــگی اي ــا کلي ــن پيشــنهادات ب ــه، اي ــن بياني ــدهء اي از نظــر احــزاب امضــاء کنن  

احــزاب انطبابــق داشــته و، در نتيجــه، بــا پشــتيبانی کامــل از ايــن پيشــنهادات، بــر ايــن باورنــد کــه اينگونــه راهکارهــا مــی 

تواننــد زمينــه را بــرای ائتــالف نروهــای دموکراســی خــواه ايــران، در راســتای مبــارزه بــرای برانداخــن حکومــت اســالمی 

ــازند. ــاده س ــد آم ــب و کارآم ــی مناس ــران بصورت ــر اي ــلط ب مس

 

از طرف حزب سکوالر دموکرات ايرانيان - اسامعيل نوری عال )دبر کل حزب(

از طرف حزب مروطه ايران - خرو بيت اللهی )دبر کل حزب(
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