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 های نوینموانع کهن و فرصت

ی خواه را به یک دموکراساقتدارگرای ایدئولوژیک و تمامیتبر طبق آنچه که در این سمینارها گفت آمد، موانع گذار از یک نظام 

ترین این موانع خواهیم داشت و عالوه بر در این سمینار مروری اجمالی بر مهم .پایدار و منطبق بر حقوق بشر بررسی نمودیم

ایجادشده و در حال ایجاد هایی وجود دارد و یا عنوان یک جامعه در حال گذار چه فرصتآن، نشان خواهیم داد که برای ما به

بندی برای دسته است که بتوانیم از این مسیر خطیر با موفقیت عبور کنیم و چه مالحظاتی را در این گذار باید مدنظر داشته باشیم.

ختلف مها را به موانع ذهنی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و روانی تقسیم کرد. در سمینارهای توان آنموانع می

ترین مانع ذهنی ما ناخودآگاه اقتدارپرور مااست. جمعی، ما را همواره از چاله به بیان شد که چگونه این ذهنیت ناخودآگاه، مهم

  چاه انداخته و از دیکتاتوری به مستبد دیگری سوق داده است.

ه ند، بلکه محصول طبیعی جامعه ای کشوند و اشخاص بخصوصی از میان ما نیستتوجه به اینکه مستبدین از آسمان نازل نمی

د؛ خود باشبرد، میچنین ذهنیت ناخودآگاهی را داشته و از موانع دینی فرهنگی ساختاری اقتصادی و روانی دیگری نیز رنج می

 ومبارزه با استبداد باید از مبارزه ما با ذهنیت استبدادی  یک پیشرفت مهم برای کسب خودآگاهی بااهمیتی در اجتماع است.

اقتدار در خودمان آغاز شود و آنگاه با مبارزه با مستبدی که بر سر تخت اقتدار نشسته است بیانجامد، تا به فرجامی شایسته دست 

ختی گیرد که برکشیدن او را به چنین تمی  اقتدارپذیری ها ذهن استبدادپرور ومستبدی، قدرت و اقتدار خود را از میلیون هر یابد.

ترین مانع گذار به دموکراسی را این عامل ذهنی بدانیم بدون اینکه فکر کنیم که هر شاید مبالغه نباشد اگر مهماند. ممکن نموده

ل بین زیرا باید به رابطه دائم و متقاب جامعه آغاز شود.  چیز اگر بخواهد تغییر کند لزوماً باید ابتدا از تغییر فکر مردم و فرهنگ

در طی دیگر سمینارها نشان  .نیت عمومی جامعه و تأثیر و تأثر آنان بر همدیگر اذعان داشتذهن افراد با جامعه بالفعل و ذه

باشیم که به جهان مجازی ذهنی دیگری در مقابل جهان واقعاً گذار نوعی ابر روایت جهان هستی میدادیم که ما ایرانیان بنیان

عرفان، راه و روش زندگانی در جهان تخیلی خود را با داشتن  داند.موجود قائل است و این جهان را مجاز و سرابی بیش نمی

 آموزاند.کند و مینیم پائی در جهان واقعی تشویق می

ه نهد که اطاعت پزیری مطلق از شانماید و اقتداری مریدانه بنیان میعالوه بر آن روابط مرید و مرادی و از باال به پایین، ایجادمی

ایت هر دو به یک معنی است، ما را به اطاعت از هر حکیم حاکم یا حاکم حکیم که همان پادشاه عرفانی که درنه آرمانی، اقطاب

 .دهد. گفتیم شعر ما این عرفان را توده ای و عمومی کرده استفقیه است سوق میآرمانی و یا جایگزین مذهبی آن یعنی ولی

دارد این ذهنیت ، که این معانی را در ذهن زنده نگاه میهای زبان ما که وسیله تفکر ماست، مملو از مفاهیمی استکلیدواژه

ر شهر ما را در هشود، آرمانوسیله شعر و ادبیات همگانی شده، در انحصار نخبگان نمانده و دائماً نیز تجدید میتاریخی که به

ا بسیار مهم است، زیرا م طور جدی، یک مانعاین مسئله به فکری و سنتی درگذشته تاریخی ما قرار داده است.دو بخش روشن

کند. ما در ذهنیت مخفی خود گذشته را برای خود، بهتر از سوی آینده میطور بنیادین، برعلیه دنیای موجود و پیشروی بهرا به

ارتجاع اگر معنایی داشته باشد درست در چنین  آوریم.دانیم و عظمت خود را در بازگشت به گذشته به شمار میامروز می

فکران ما در هر دو گروه اصطالحاً مدرن و سنتی مرتجع بوده و پاره ای متأسفانه بدین معنا، روشن. شودی خالصه میاخواسته

ذشته نشان باشند. در سمینارهای گباستانی و یا به گذشته دینی خود می  یا به گذشته  هنوز نیز هستند، زیرا خواستار بازگشت

مرحله با افزایش قدرت و نفوذ، هم بهصفوی، روحانیت شیعه قدرت یافت و مرحلهدادیم که چگونه پس از استیالی دولت 

  قدم خود را برای تصاحب قدرت سیاسی آماده نمود.بهازلحاظ مفهومی و هم به لحاظ تشکیالتی، قدم
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هی پروراند و ازلحاظ مفهومی شاخه عرفانی فقه، مفهوم والیت عرفانی را از عرفان گرفت و آن را در بستر اصطالحات فق

این توسعه مفهومی در تطابق کامل با ابر روایت جهان هستی باستانی ما، اما این . آهسته از آن والیت مطلقه فقیه را آفریدآهسته

االصول ازلحاظ مفهومی ولی مطلقه فقیه علی. تر پذیرفته شودبار در چارچوب دین اسالم و اصطالحات فقهی آن بود، تا آسان

که موبد موبدان بر سر او بنهد، با آرمانی یا حکیم حاکم است، که لباس شرع بتن نموده و تاج شاهی را بجای اینهمان پادشاه 

واسطه دیگری نیازمند باشد. ازلحاظ سازمانی نیز بدون اینکه نهد، بدون آنکه به بهخویش می سر بر خود دستار تعویض مرده و

لی، از یک سو اتفاقات تاریخی و از دیگر سو وجود نوعی خودآگاهی در روحانیت نقشه پیشینی در کار باشد و بدون طراحی قب

ترین توان گفت در مقایسه با امروزیجرئت مینسبت به گسترش اقتدار اجتماعی، سازمانی ویژه را برای روحانیت ساخت که به

الت در قدرت سیاسی پس از انقالب اسالمی ازلحاظ البته این سازمان با دخ. کندهای اجتماعی، با آنها برابری میاین نوع سازمان

ما تا قبل ا قدرت حکومت شده است.امروزین خود، تبدیل به سازمانی ناکارآمد و وابسته به درشکل ساختاری کامالً تغییریافته و

در رأس  و عنکبوتیاز انقالب اسالمی و بخصوص در دوره معاصر و در آستانه انقالب، این سازمان ازلحاظ پایه به شکل شبکه 

های صنفی و مذهبی سازمان رهبری چندگانه این سازمان شبکه ای، خواست .دارای رهبری چندگانه یعنی تعدد مراجع تشیع بود

تر کارتر گروهی نیز معتدلعده ای محافظه تندروتر و زیرا همیشه در بین رهبران مذهبی پاره ای. نمودروحانیت را تعدیل می

ا به ها رهای آنکردند و سازمان شبکه ای روحانیت نیز این خواستههای همدیگر را خنثی کرده و یا تعدیل میبودند و خواسته

 کند.جا حاضر است از بدو تولد تا مرگ افراد آنان را همراهی میداد. روحانیت در همهنفوذ می  اعماق اجتماع

و اطاعت پذیر، نشان دادیم  آنان و در بوجودآمدن من واکنشیپذیری پذیری افراد و همچنین در مبحث اطاعتدر بحث جامعه

که چگونه سازمان روحانیت در طول تاریخ، نقش پلیس مهربان را در کنار پلیس دژم خو که دستگاه حکومتی بوده است بازی 

پذیری، در مبحث جامعه اند.های منفعل و فرمان پذیر درآوردهصورت آدمککار اجتماعی، افراد جامعه را بهکرده و این تقسیم

مثابه کارخانه تولید استعداد و اقتدار نشان دادیم؛ که چگونه خانواده، نهاد آموزش، سازمان دین، نظام کار و پیشه، ما را یک به

 د تبدیلشویم خوکه در صحنه اجتماع ظاهر میدهند تا هنگامیپیک به افرادی اقتدار پذیر، تبدیل کرده و به همدیگر تحویل می

به مستبد کاملی شده باشیم که داوطلبانه پذیرای اقتدار سیاسی دولت اقتدارگرا است و از تقسیم قدرت، که سرآغاز دموکراسی 

دیدگاه اوصالخی که همان حکیم حاکم یا حاکم حکیم است تقدیم  خواهد که تمامی قدرت را به مستبد ازهراسد و میاست می

 گذشتگی نماید.ینه بزنند و برایش فداکاری و ازجانکند و تمامی عمر خویش پای علم او س

پذیری ایرانی را کارخانه تولید استبداد و اقتدار گذاشت ام، کارخانه ای که از سوئی کودکان معصوم را من نام این نظام جامعه

زد که دو گزینه آموه میدهد گفتیم که چنین انسانی به تجربگیرد و از سوی دیگر مستبدینی، اقتدار پذیر تحویل میتحویل می

یابد. بیشتر پیش رو ندارد؛ کرنش در مقابل قدرت تا ضعیف است و شورش برعلیه قدرت؛ در فرصتی که توان و فرصت آن را می

شناسی اجتماعی نیز نشان دادیم که در حالت اول من کنشگر افراد در محاق است و مجال عمل اندکی دارد و در مباحث روان

در اولین فرصت، من کنشگر که . فعال است  هاست، همیشه به حالدریافت فرامین و اطاعت از آن  ه آمادهمن واکنشی او ک

آمده، یک دستکه این قرصت بهاما هنگامی. گرددشود و شورش و نافرمانی آغاز میچون فنری فشرده مانده است؛ رها می

. آورندتصل شده و یک انفجار اجتماعی و یا انقالب را به وجود میفرصت اجتماعی باشد، هزاران هزار من کنشگر افراد، به هم م

 کنند.سرعت پاره میدر بعضی مواقع حتی امکان تحقق عملی بزرگ را می یابند و زنجیرهای بندگی و اطاعت را به

رواداری، همکاری، پذیرش شود، سازش با دیگران و تقسیم قدرت یعنی پذیری به ما آموخته نمیآنچه که در چنین نظام جامعه

منزله امری طبیعی بلکه ناشی از ضعف در رهبری که به این دلیل ما تقسیم قدرت را، نه به و دوری. دیگری از خشونت است
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طور که گفتیم، اساس دموکراسی ولی همان. نگرفته و عادت نداریم ما به این کار خو. دانیمنماینده اراده جمعی است می  نوعیبه

از آغاز  پس .دانیم از آن هراس داریمما متأسفانه این کار را انحطاط می  ولی. ز پذیرش تقسیم قدرت بین همگان نیستچیزی ج

در دوران  .ها و وسایل مدرن، مجهز نمودندالزاما مقداری تغییر روش دادند و خود را به روش های اقتدارگرا نیزدوره مدرن، نظام

مرکز چنین تاصوال این و نظامی و قدرت اقتصادی کامالً در انحصار حکومت مرکزی نبودپیشامدرن، قدرت سخت یعنی قدرت 

در دوران مدرن مفاهیم جدیدی چون دولت ملت به وجود آمد و حکومت . قدرتی، اغلب با توجه به امکانات زمانه مقدور نبود

بتنی های محکومت داد.می  ملت یعنی دولت قانون مدرن انحصار به کاربست خشونت را به یگانه نماینده. قانون شکل گرفت

کنند ولی بر دموکراسی از این حق انحصاری برای تأمین حقوق فردی و اجتماعی و گسترش امنیت اجتماع استفاده می

 های اقتدارگرا از این حق انحصاری، برای خود استقبال کرده ولی آن را برای انحصار در اعمال خشونت و سرکوب وحکومت

در مبحث اقتصاد اقتدارگرا، نشان دادیم که چگونه دولت  .بندندکار میزورمداری و اطاعت پذیر نمودن افراد جامعه بهگسترش 

پذیری اقتدارگرا، با انحصار دومین منبع قدرت سخت، یعنی اقتصاد، نیز هدفی جز توسعه و گسترش نفوذ خود و اطمینان از اطاعت

های اقتدارگرا و مدرن، حث و مبحث سیاست اقتدارگرایانه، واکاویدیم که چگونه حکومتکامل افراد جامعه ندارد. در این مب

هایی ایدئولوژیک، که حکومت ما نیز از این زمره است، حامیان خود را خودی و خصوص حکومتباشند و بهحامی پرور می

 انگارند.بقیه جامعه را غیرخودی می

از طریق قانون، رویه حکومتی و حتی بر فراز قوانین، بیشترین مواهب مالی و ها در بحث اقتصادی دیدیم که چگونه خودی

رای بقای حیات اند، چون بکنترل کنند و یا نخواسته اند آنراکنند و فقط سرریز آن، که یا نتوانستهاقتصادی را بین خود تقسیم می

را و های اقتدارگضمناً نشان دادیم که چگونه حکومت ز آنبه صرف نظر ا. گردداند، به بقیه جامعه منتقل میاجتماعی ناچار بوده

نند و به این ککار غیر منتقد کارمند و کارورز و کارگر وابسته ایجاد مینوین برای گسترش پایه اجتماعی اطاعت پذیر و محافظه

صت طبق محاسبات مستند، حداقل شدر ایران نشان دادیم که بر  آفرینند.وسیله پایه اجتماعی الزم را برای ثبات و بقای خود می

در بخش . اندخور دولتاصطالح ناندرصد مردم مستقیم و یا غیرمستقیم، وابسته اقتصادی به پرداخت ماهیانه دولتی هستند و به

کار های جدید و مبتکرانه ای برای کنترل جامعه بهاقتصادی و سیاسی نیز نشان دادیم که چگونه اتاق فکر اقتدارگرایان نیز روش

عالیت منظور ایجاد حوزه فایجاد تصویر دشمن، برای به وجود آوردن و حفظ اتحاد، پروژه تغییر مسیر افکار عمومی، به .گیردمی

شده اجتماع، مانند دمیدن در کوره اختالفات گوناگون مذهبی، قومیتی و عقیدتی، از کنترل برای من های فعالانحرافی و قابل

های فاشیستی و شبه ناسیونالیستی و از این قبیل، پروژه آزادسازی همراه شده اندیشهتشویق محدود و کنترلها، طریق کنترل آن

شده، برای کاستن از ظرفیت انفجاری اعتراضات، ریزیبا کنترل و محدود انرژی اعتراض انبان شده در جامعه در فواصل برنامه

ها و ایجاد حس یأس و ناامیدی در مردم و ده و سپس سرکوب آنسازی شهای موضعی و صحنهبا سازمان دادن اعتراض

ین، منظور کاستن نسبت درصد طبقه متوسط به طبقات پایپروژه افزایش جمعیت به حال تخلیه پتانسیل اعتراضی جامعهدرعین

ذکر  ه دیگر که در اینجا مجالتر باشند و صد پروژه و برنامتر و ازلحاظ ذهنی مطیعوابسته تواننداز لحاظ اقتصادی می که عموما

 ها نیست.آن

تر، در همه تر و فعالمنظور اینکه، در دوران مدرن، درست است که دیوار اطاعت از اقتدار فروریخته و مردم عموم دنیا مستقل

گیری ا بهرهب اند؛ ولی اقتدارگرا نیز بیکار ننشسته وجو شدهامور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سهم خواه و مشارکت

های مدرن کنترل اجتماعی و مهندسی اجتماعی و بازاریابی از اتاق فکرهای مجهز و سازماندهی بهتر نیروهای سرکوبگر و تکنیک

های گوناگون. در سمینارهای سیاسی در بخش. های نوین اهتمامی جدی دارندهمچنان در گسترش اقتدار خویش به کمک روش

های ایجاد دموکراسی است، چگونه در جامعه اقتدارگرا قابل پیاده شدن حکومت قانون که یکی از پایهگوناگون نشان دادیم که؛ 
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ند که دانگریزی را یک مقاومت منفی دائمی میزنند، قانوننیست و مردم باوجوداینکه از عدم رعایت قانون به خود نیز لطمه می

اً کند. واضح است که چون واقعزندگی خصوصی آنان جلوگیری می تا حدودی از تسلط کامل اقتدارگرایان، بخصوص در حیطه

آمیز قوانین و در بسیاری از اوقات، با عدم سویه و ظالمانه و روش اعمال تبعیضهای اقتدارگرا با قوانین اغلب یکنیز حکومت

رداشت امیدهایی قوی بر گر، بنام حکومت قانون ندارند، این برعایت همین قوانین، قصدی جز حفظ اقتدار طبقه حکومت

گریزی وعدم امکان به وجود آمدن روحیه قانون  هرحالاما عمومی، متاسفانه پایه ای قوی در واقعیت دارد اما به. واقعیت دارد

باشد مانع جدی و بزرگ دیگری در سر ایجاد حکومت قانون، مانعی بسیار اساسی بر سر راه پدید آوردن دموکراسی نیز می

های اجتماعی نشان دادیم که باشد در بحث گسلهای فعال و خطرناک اجتماعی در جامعه میسی، وجود گسلدموکرا  راه

های لآمیز جمهوری اسالمی، گسشدت تبعیضهای بهها و روشسه دهه و نیم، از قوانین تبعیض بنیاد و سیاست استمرار بیش از

گرا و های جمععصیانگر و فعال، متشکل از گروه ایصورت مجموعهخطرناکی را در جامعه ما ایجاد کرده است که هرکدام به

هویت خواه، و باهدف کسب اقتدار مستقل گروهی و جدا از دیگران، باهدف ایجاد برتری و تفوق اجتماعی نسبت به آنان 

 .انددادهرا ازدستالطرفین و به نفع همگان های مرضیحلوگو و یافتن راهاند و قابلیت تبادل افکار در گفتدرآمده

 تر بوده وهای دیگر فعالها و اقوام و مذاهب گوناگون از همه گسلدر این میان گسل مرکز و پیرامون یعنی گسل بین ملیت

باشند. بدیهی است که چون دموکراسی مبتنی گرا میو آرمان  گرا و متعصبهای متعلق به آنان، از همه بیشتر جمعزیرمجموعه

فردی در قالب موارد بر حقوق جمعی است و گفتگو و سازش همگانی، شرط برقراری آن است وجود چنین بر تقدم حقوق 

باشد. همچنین گسل معرفتی و گسل سنت و مدرنیته از اتحاد هایی از موانع مهم بر سر راه ایجاد دموکراسی در کشور میگسل

در . سازدها را دشوار میکند و این نزدیکیک جلوگیری میهای مدنی مشترطبقه متوسط شهری با طبقات پایین، برگرد خواست

صورت فمینیسم ایدئولوژیک عمل نکند که تاکنون نیز، نکرده است، نه تنها مانعی این میان فقط گسل جنسیتی است، که اگر به

دان برزنان را یعنی کنترل مرترین وسیله کنترل اقتدار بر جامعه، تواند؛ اساسیبر سر راه دموکراسی نیست، بلکه جنبش زنان می

از بین ببرد و به این وسیله کمک شایانی به ایجاد دموکراسی بنماید. همچنین در بحث اقتصادی نشان دادیم که چگونه ذهنیت 

های مهم، دهد و چرا این امر یکی از قدرتتابد و به اقتصاد حکومتی میدان میتاریخی ما احترام به مالکیت خصوصی را برنمی

گذارد که با آن جامعه را به انقیاد خود درآورد. حال که ی قدرت اقتصادی را با پذیرش عمومی در اختیار دولت اقتدارگرا مییعن

برشمردیم، بیایید به هدف جامعه در حال گذار خود، که ازنظر ما ایجاد یک  خالصه بطور موانع ایجاد یک دموکراسی پایدار را

آرای آزاد مردم و مبتنی بر اصول حقوق بشر است، بپردازیم و ببینیم علیرغم موانع ذکرشده چه دموکراسی پارلمانی بر مبنای 

ها و تضمین دموکراسی در حقیقت، تحقق اجتماعی قبول اصل برابری انسان باشد.امکاناتی در مسیر گذار پیش روی جامعه ما می

ی و تأثیرگذار در زندگانی خصوصی آنان است. اصل برابری های مربوط به زندگانی اجتماعترین تصمیممشارکت آنان در مهم

  کنند؛ها ما را وادار به اذعان به سه اصل بنیادین زیر میانسان

 .باشندها قابلیت برخورداری از خرد و دانش را دارا میهمه انسان -یک 

 .ر باشندها باید از قدرت اقتصادی الزم برای زندگانی شرافتمندانه برخورداهمه انسان -دو

 .های مهم مملکتی شرکت کنندگیریها باید بتوانند بااراده آزاد خود در تصمیمهمه انسان -سه 

تر خرد و دانش و ثروت و مکنت و قدرت سیاسی به ایجاد، تعمیق و پایداری دموکراسی بنابراین دموکراتیزاسیون هر چه گسترده

های اجتماعی نیز، کمتر صحبت از دموکراتیزاسیون دانش و آگاهی و خرد انجامد. شاید تاکنون درکتابهای مربوطه و حرکتمی
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دلیل شاید این است که در غرب با وقوع انقالب اجتماعی و رنسانس و گذار از نظام مدرسی و اسکوالستیک . بمیان آمده است

شیفت  ر که در سمینار مربوطه گفتیم اینطوشده و هماننظام نوین آموزشی و پذیرفتن روش علمی، این کار قبالً انجامکلیسایی به

منزله قبول و اذهان عمومی به اینکه ولی ما در ایران به دموکراتیزه سر خرد و دانش به. گرفته استپارادایمی بزرگ قبالً انجام

ر ادعای د یابی به علم مستلزم اتحاد نخبگانی چندخرد انسانی و دانش بشری درانحصار نخبگان عرفانی و دینی نیست و راه

دست آید و اتحاد آنان با عقل کلی نبوده و علم نیز دانش به رموز خفیه عالم هستی نیست که از طریق سفر به درون و سلوک به

مخصوص اولیاءاهلل و اثطاب عرفانی و داشتن فره ایزدی باشد. مبنای خرد و علم در دنیای مدرن بالکل متفاوت است و با چنین 

گرایی عرفانی و بدون گذار از جامعه نخبه. اختیار همگان باشد و دانش، این امکان به وجود آمده تا درتعریف نوینی از خرد 

همگانی شدن اطالعات . ترین منبع قدرت اجتماعی که اطالعات است همچنان در محدوده نخبگان خواهد مانددینی و علمی مهم

باشد. در مورد همگانی شدن، امکان و یا فرصت حصول مدرن می از طریق همگانی شدن خرد و علم از سنگ بناهای مهم جامعه

ا حداکثر البته منظور این نیست که م. به ثروت و مکنت و قدرت سیاسی در سمینارهای قبلی بحث کافی صورت پذیرفته است

  گرا باشیم و تقسیم مساوی منابع قدرت و ثروت را شرط وقوع دموکراسی بدانیم.

 اما قانون بایستی وسایل. اندنشدهطور مساوی بین افراد جامعه تقسیمکدام از این مواهب بهموجود، هیچ های واقعاًدر دموکراسی

دستیابی هرچه بیشتر همه افراد جامعه به این مواهب را فراهم کند و ساختارهای اجتماعی نیز باید در جهت تبدیل موانع این 

های سازی الزم صورت گیرد. واضح است که تعارضی ماهوی بین آزادیفرهنگدستیابی دائماً اصالح شوند و برای این کار 

ا هتر مواهب مادی و معنوی زندگانی وجود دارد، زیرا آزادی فردی ازجمله آزادی رقابتفردی حداکثری و توزیع هر چه متناسب

ع کند که دائماً برعلیه توزیاهم میدرزمینه کسب دانش، تحصیل ثروت و افزودن بر قدرت اجتماعی و سیاسی افراد را نیز فر

تری توزیع، سهم بیش باز ها بر عمل، با دخالت در روندهای توزیع ودموکراسی. کنندها در اجتماع عمل میتر این سرمایهمتناسب

های وکراسیدهند. در دمترین طبقات اجتماعی، برای افزودن به امکان ترقی اجتماعی آنان قرار میاز منابع را در اختیار ضعیف

ت. وبیش برای همگان تأمین اسکن شده و وجود ندارد و مشارکت سیاسی کمریشه  موجود، بی بسیار کم است، فقر سیاه غالباً

ای ههای واقعاً موجود و آرمانکه در اینجا بخواهم وارد بحث در این مقوله شوم، به این اشاره ناچارم که بین دموکراسیبدون این

ونی قبول در شرایط کنکراسی مطلوب هنوز فاصله بسیار است. ازنظر نگارنده، وجه تعادل یک دموکراسی قابلایده آل یک دمو

های ههای دولتی قوی در کنار دانشگاها با تأسیس دانشگاهاین دولت باشند.های مبتنی بر دولت رفاه اجتماعی میجهان شاید نظام

 دولت درزمینه توزیع. کنندتر خرد و دانش را بهتر فراهم میامکان توزیع همگنخصوصی و امکان تحصیل رایگان و یا ارزان، 

ها ها کمتر از انواع دیگر دموکراسیهای کاربردی و عملی دارد و مشارکت سیاسی نیز در این نظامو باز توزیع ثروت همیشه برنامه

وامع اقتدارگرا ترک بزرگی برداشته است و باوجود هرحال در دوران مدرن دیواره عبودیت و اطاعت مطلق در همه جنیست. به

دهد که دیگر دوران ها، نشان میهای اقتدارگرای نوین، وجود همین تمهیدات و اتاق فکرهای گوناگون آنهمه تمهیدات دولت

پذیری کهن از جوامع رخت بربسته و من افراد، عموماً بیشترازقبل کنشگر و پرسشگر شده است. پرسشگری، اطاعت

باشد. در میان ما نیز با وقوع انقالب مشروطه، نخستین جویی و کنش گری، سه خصوصیت انسان در جهان مدرن میمشارکت

با وقوع انقالب اسالمی . زلزله اجتماعی به وقوع پیوست و باعث شد در این دیوار قرون و اعصار جند ترک مهم ایجاد شود

های اجتماعی اطاعت پذیر و مطیع و منقاد نیمی از این دیوار فروریخت. امروز پایهشدند و   ها بزرگتدریج این جرزها و ترکبه

شده و بسیار مهاجم پیرامون این دو بسیار کوچک که خوب سازماندهی .شودتر مینظام، بسیار کوچک است و هرروز کوچک

ضریب نارضایتی در اثر سوء . دارد دهد، هاله بزرگی از جمعیتی مردد وجودتشکیل می  و متعصب است و حامیان نظام را

 .رودهای اقتصادی و کوشش در کنترل کامل جامعه ای که حاضر به کنترل شدن نیست، هرروز باالتر میمدیریت، تأثیر تحریم

ولی نظام نیز متقابالً درصدد است تا این طیف مردد و متزلزل را با انواع ترفندها به خود جذب کند و جهت درکشان را منحرف 
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طور به بارهیکانقالب من واکنشی تاریخی جامعه ایرانی را به. کرده و کوشش مخالفان فعال خود را برای جذب آنان خنثی نماید

انفجاری فعال کرد. شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی به همراه گستردگی و نفوذ سازمان روحانیت در اجتماع، توانست تا 

 گفت؛طور که آقای خمینی میهمان. این میان جنگ نیز به یاری آنان آمد در. حدودی این من فعال را کنترل کند

های پشت جبهه ای و مردمی ها و کمکجهت فعالیت من کنشگر را از جامعه به جبهه  زیرا که. جنگ برای آنان نعمت بود

م های مدنی به رمانتیسا از خواستهمنعطف کرد. پس از اتمام جنگ نیز، پروژه انقالب دائم با این هدف بود که ا انحراف مسیر ر

دسترس دیگر سوق دهد که تا حدودی نیز در طول این سه دهه و نیم نظام در اینکارخود موفق بوده انقالبی و اهداف غیرقابل

ها و اینترنت و فضای مجازی جهانی شدن اطالعات و دسترسی به ماهوارهوجود خاتمه جنگ چون مترادف با جهانیبااین. است

ای مالحظهها، تحصیالت عالی گسترش قابلدر ایران از دوران پهلوی .باره سطح اطالعات و انتظارات عمومی را باال بردیکد، بهبو

بر که ما اکنون بیش از دو هزار و پانصد مؤسسه آموزش عالی و بالغطوریبه. سرعت پیش رفتیافته بود و بعد از انقالب نیز به

وناخواه تفکر منطقی و روش علمی، های نظام؛ خواهعلیرغم همه کوشش .پژوه داریمدانشجو و دانش چهار و نیم میلیون نفر

مشارکت  ازجمله این انتظارات انتظار. دستاورد تحصیالت عالی است و تحصیالت بیشتر انتظارات بیشتری را نیز به همراه دارد

ز بودن آمیها و مؤسسات عالی، اکنون به تبعیضدانشگاهکردگان گذاری مملکت است. اغلب تحصیلسیاسی و روند سیاست

ترین ها مرکز بزرگقانون اساسی و ظالمانه بودن قوانین جاری و روش سرکوبگر نظام اقتدارگرا آگاهی کافی دارند و دانشگاه

مقدم  الی در صفباشند. زنان با دستیابی به تصاحب سهم حداکثری در تحصیالت عخواهانه میهای سیاسی و آزادیفعالیت

امروزه هیچ فعالیت مدنی، اجتماعی و فرهنگی نیست که زنان در آن حضوری گسترده و فعال نداشته . هایی هستندچنین فعالیت

 .باشند

ها و ترفندها، تسلیم حاکمان اقتدارگرا نشده و همچنان پویا ها، مجازاتها، سرکوبمن فعال جامعه ایران علیرغم همه کارشکنی

ین ارتجاع ب  امانای بیدر کشور ما نیز مسابقه. ترین محور امید به آینده ایران باشدشاید این موضوع مهم. مانده استباقیو فعال 

ماندگی، اقتدار و استبداد و فساد و ناکارآمدی از یک سو و پیشرفت و مدنیت و دموکراسی و حقوق بشر و خالقیت و و عقب

وپا اند که برعکس جریان رودخانه تمدن بشری دستتاریخ درسوی ماست و این اقتدارگرایان نوآوری از سوی دیگر وجود دارد

شکسته است. امروز نظام اند. اقتدارگرایی متمرکز و متحد و باهدف واحد درهمنامش را شنا گذاشته  زنند، چه باک که آنانمی

ظام شده که هنوز برایشان حفظ نهای قدرت متفاوتی تشکیلهای منفعت و بلوکاقتدارگرای نوین و ایدئولوژیک ایران از گروه

لی و باشند.یعنی ادامه اقتدار مشترک از اوجب واجبات است و برای آن، حاضر به مبادرت به هر عمل زشت و هر جنایتی می

 انس بروزگذار به دموکراسی درست هنگامی ش بست خود رسیده استهاست به بنهای نظام مدتبازی قدرت در داخل جناح

 منظور افزایش قدرت وهای حاکم مجبور شوند درهای بسته خود را، بهبستی باعث شود، تا جناحکند که، چنین بنپیدا می

 ترین همکارهای سیاسی و اجتماعی،ها بگشایند و سعی کنند به نزدیککوشش برای برهم زدن تعادل موجود، بر روی غیرخودی

 ای اپوزیسیون ابتکار عمل به خرجای از کشورها در چنین مرحلهردم نیز نیرو جذب کنند. در پارهچراغ سبز بدهند و یا از توده م

ها ی حاکم را کوشد عناصر مستعدی از جناحاست که می  یعنی این اپوزیسیون. کندداده و مسیر آن کوشش را معکوس می

مل این ع این کار، در. نظام این ابتکار عمل را داشته باشند هایتحت تأثیر قرار داده و به خود جذب کند و اجازه ندهد که جناح

ه زیرا تغییر تعادل نیروهای درون نظام را ب. در تغییر جهت تحول و تعیین مسیر آینده گذار به دموکراسی بسیار اساسی است

هایی نماید. در چنین نظامکند و استحکام و دوام طبقه حکومتگران را متزلزل میفروریختن دیوار خودی و غیرخودی تبدیل می

یت آل برای حفظ توأمان اقتدار و به همراه تجدید تولید مشروعهای اقتدارگرا ی نوین، سیستم انتخاباتی یک وسیله ایدهیعنی نظام

 کاری و دخالت در نظام انتخابات آزاد و منصفانه که اصوالً برای تفویض قدرت و مشروعیت ازها با دستبرای نظام است. آن
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گیری صحیح و شمارش آراء توأم با گیری از مقدمات دموکراتیک، فرآیند نظارت سالم و رأیمردم به نظام سیاسی، با بهره

گیری و تقلب و مهندسی انتخابات، برای برگماری افراد شده است، آن را تبدیل به ماشین رأیداری طراحیصداقت و امانت

ان مردم و همچنین تولید مشروعیت کاذب برای نظام خود و گسترش پایگاه اجتماعی موردنظر خود در سمت نماینده یا نمایندگ

کاری، تقلب و مهندسی این نظام انتخاباتی، های جلوگیری از این کار، جلوگیری از دستترین راهنمایند پس یکی از مهمآن می

 منظور برگزاری یک انتخابات آزاد منصفانه و سالم است.به

که مشروعیت مذهبی و انقالبی خود را، در توده مردم حفظ کرده بود، از شرکت وسیع آنان در تا هنگامیجمهوری اسالمی 

گیری مطمئن بود و از آن برداشتی مشابه بیعت با خلیفه را در صدر اسالم داشت و از انتخابات مشروعیت رهبری و نظام را رأی

ه یکی های رأی، تبدیل ب، باهدف اصلی حضور وسیع مردم در پای صندوقنظام انتخاباتینمود. ولی همین اتکای بهاستنتاج می

های مشروعیت و محبوبیت نظام شده است. نظام چون از شرکت خودجوش و گسترده مردم، همچون دهه اول از شاخصه

نموده  اگونی طراحیهاست ماهرانه سناریوهای گونمنظور پشتیبانی از رهبری و نظام مطمئن نیست، مدتانقالب در انتخابات به

قبل از  هایزده هفتهکنند تا مردم تحت تأثیر جو هیجانشدت داغ میو به قول خودشان قبل از انتخابات تنور انتخابات را به

تالف در همچنین اخ. های رأی کشانده شوند. این سیاست تاکنون نسبتاً در اکثر موارد موفق بوده استپای صندوقانتخابات به

قدرت برای تصاحب بیشتر مجلس باعث شده که نیروهای نظامی و امنیتی حتی به کنترل شورای نگهبان بسنده نکنند های بلوک

و با مهندسی انتخابات شخص و یا اشخاص موردنظر خود و یا رهبری را به کرسی مجلس و با صندلی ریاست جمهوری 

یک فرهنگ انتخاباتی ولو ناقص و مخدوش ایجاد نموده و از  وجود، استمرار این روش از یک سو بر مردمولی بااین بنشانند.

نظام  بنابراین. های رأی به یک الزام سیاسی برای نظام تبدیل گردیده استسوی دیگر شرکت وسیع مردم و در پای صندوق

توجهی ود قابلمجبور است در آستانه هر انتخابات برای باورپذیر کردن سناریوهای خود، فضای اجتماعی و سیاسی را تا حد

های تها نیز از این فرصت برای افزایش فعالیکند که آنای برای فعالین مدنی و سیاسی فراهم میاین سیاست امکان ویژه. بگشاید

یون هم کنوانس  از سویی دیگر چون ایران. مدنی و ارتقای سطح مطالبات مدنی و احیاناً سازماندهی مقاومت مدنی استفاده کنند

و سیاسی را که در اصل بیست و یکم خود صراحتاً خواستار انجام انتخابات آزاد و منصفانه در کشورهای عضواست، حقوق مدنی 

المجالس سال هزار و نهصد و نود و چهار پاریس را پذیرفته است، بنابراین، ابزار قانونی امضا نموده و هم کنوانسیون بین

 ی نظام فراهم است.المللی نیز برای افزایش فشار جهانی بر روبین

این کار . ندکسازی نمیالبته واضح است که هیچ نظام اقتدارگرایی، به ابتکار خود این ماشین بزرگ تقلب و رأی سازی را سالم

المللی از خارج به حد الزم رسیده باشد وخامت وضعیت فقط هنگامی ممکن است که مقاومت مدنی در داخل و فشار بین

های ا فراهم کرده که طبقات متوسط شهری با طبقات تهیدست اجتماعی مخرج مشترک بزرگی از خواستاقتصادی، این امکان ر

واست سازی آن یک خزیست و سالمرفاهی و مدنی داشته باشند، تا بتوانند در آینده صفوف واحدی تشکیل دهند. امروزه، محیط

آسانی در این مورد بخصوص در خود غیرخودی را به تواند دیوار خودی وهمگانی است و شاید تنها خواستی است که می

ای و های ناشی از تشعشع تخریب گرهای ماهوارهوهوای سالم و پاکیزه و رنج نبردن از اقسام بیماریزیرا داشتن آب فروبریزد

 ها را به بخشها چیزی نیست که بتوان زیان آنها و تاالبدشواری تنفس در فضای آلوده و وجود ریزگردها و خشکی دریاچه

های های مهم گسلآزادی انتخاب پوشش، آزادی دین و عقیده و وجدان نیز، ازجمله خواسته. خاصی از جامعه محدود نمود

ی منظور هدایت انرژها بهدیالوگ دموکراتیک، یعنی آغاز گفتگوی سازنده با طرفین این گسل. اجتماعی فعال در ایران است

 روی در مطالبات کلکتیویا هویتی کهای ای مانند فوق و پرهیز از زیادهها به مطالبات سازندهسلبزرگ فعال و نهفته در این گ

کارگیری مفید این منابع بزرگ انرژی های عمده جذب و بهتواند اثر منفی بر دموکراسی سازی در ایران داشته باشد از راهمی



 9 (های نوینموانع کهن و فرصتدموکراسی )چالش سنت و |  
 
 
 

جهی، در قیاس با اغلب کشورهای خاورمیانه وجود دارد. چون این توعالوه بر آن در ایران طبقه متوسط قابل. اجتماعی است

تدریج در اثر انحصارگرایی و سوء مدیریت و نظام انقالبی جذب شده بود، و بهطبقه، گس از انقالب، در اکثریت خود، به

های اساسی در پرسشناکارآمدی وبی عدالتی و خشونت نظام، از آن جداشده، اکنون و بخصوص نسل جوان، این جدایی را با 

این پرسشگری و جدایی آرام و تدریجی که با وصل شدن به فرهنگ و دانش جهانی . مورد مسائل مبرم جامعه همراه نموده است

شده در علوم انسانی و اجتماعی، از طریق اینترنت همراه است، خود همگام با تحصیالت عالی و وفور کتب تألیفی و ترجمه

مشغولیت و درگیری جوانان با مسائل مختلف اجتماعی و گسترش ذهنی جامعه نموده  زا و محصولرونمدرنیته را به امری د

مدرنیته، به همراه کنشگری جامعه که قبالً شرح داده شد، باعث شده که هزاران تشکل صنفی و مدنی   زا بودناین درون است.

د، مانند کانون صنفی معلمان، تشکل مختلف زنان، کانون وکال، تر و حتی تا انقالب مشروطیت را دارنهای قدیمیکه برخی پایه

یله نظام وسها از ابتدای انقالب بههای مدنی فعال شوند. بسیاری از این تشکلسندیکاهای زیست و انواع و اقسام دیگر تشکل

معلمان و کانون وکال، ولی تحرک های اسالمی کارگران و کانون صنفی شده و وابسته گردیده بودند مانند انجمنکامالً تصاحب

بسیاری، حداقل از دوره اول ریاست جمهوری خاتمی که فضای سیاسی و اجتماعی اندکی بازتر شده بود آغاز شد، تا این 

ا گرفته است، بلکه چنین استقاللی رالبته نظام هم بیکار ننشسته و عالوه بر اینکه تاکنون جلوی این. ها بتوانند مستقل شوندتشکل

گی ها، سعی در حفظ اطاعت و وابستها و برگماردن افراد وابسته به خود در مقام نمایندگان این تشکلسازیعالوه بر آن با مشابه

ای در سمیناره  قدرت  ها پیشین اهمیت این نهادهای مردم بنیاد را برای گردش بدون اصطکاکاین نوع تشکل. ها نموده استآن

 .دموکراسی ذکر نمودیم

های مدنی جهت های تجمع و ذخیره قدرت مردمی هستند که جامعه را ساختار داده و به خواستنهادهای مردم بنیاد، انبارهاین 

ها، هم از طریق مبارزات مدنی و هم از راه برگزاری انتخابات واقعی برای انتخاب بنابراین آزادسازی این نهادها و تشکل. دهندمی

ترین های مدنی عمده و اساسی، بزرگمتحدساختن آنان برای ارائه خواست ها و کوشش درا و تشکلهنمایندگان حقیقی این نهاده

سوی برقراری دموکراسی و نهادینه ترین گام، درراه استقالل جامعه مدنی از نظام اقتدارگرا و حرکتی متهورانه بهو شاید عملی

نی و سیاسی، باید اهمیت بسیاری به آزادسازی و استقالل نهادهای به نظر من فعالین مد. کردن انتخابات واقعی در جامعه است

مثالً خواست مطبوعات و . مدنی و مردم بنیاد و صنفی بدهند و کوشش و مبارزات خود را در این راه اساسی متمرکز نمایند

دان نگاران و کارمنمستقل روزنامه  عنوان شعاری تجریدی مطرح کنند، کمک نمایند تا اتحادیهجای اینکه بههای آزاد را بهرسانه

ه سمت آنگاه حرکت ب. شده و نمایندگان اصحاب رسانه آزادانه و طی انتخابات واقعی برگزیده شوندرادیو و تلویزیون تشکیل

ای واقعی و بر روی زمین خواهد بود و به همین ها به کمک این تشکل صنفی عملی ممکن و پروژهآزادی مطبوعات و رسانه

پایان توانند پیش بروند. ما در اینجا این دوره سمینارهای خود یعنی چالش سنت و دموکراسی را بهبقیه کارها نیز میترتیب 

 .های مختلف مفهومی، ذهنی، فرهنگی و در عرصه اجتماع وگرنه سیاست شکافته شدبریم در این سمینارها اقتدار در حوزهمی

های این تازه ابتدای کاری است که متأسفانه باوجود اهمیت تاکنون گام. کار مهم نداریم ادعای کمال را در این  وجههیچالبته به

عقیب پژوهان که این سمینارها را تکه از میان فرهیختگان دانشگاهی و یا دانشمنسجمی در این مسیر برداشته نشده است. امید این

و با   کمیل این پژوهش بنیادی که فقط یک پژوهش صرف نیستکنند، کسانی یافت شوند که این راه را ادامه دهند و در تمی

ن ایرانی آزاد و را در ساخت  نهایت سپاسگزارم و موفقیتتاناز شرکت شما در سمینارها بی. سرنوشت ما نیز بستگی دارد، بکوشند
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