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رژیم جـمھوری اسـالمی ایران را بـھ مـرزھـای خـطرنـاک انـقراض 
تـمدنی رسـانـده اسـت. در حـالی کھ بـھ حـساس تـرین دوران تـاریخ 
حیات کشورمـان در قـرن ھـای اخیر نـزدیک می شـویم، انـفعال و 
سـردرگمی گـریبان در میان ایرانیان مـوج می خـورد. حـس رسیدن 
بـھ یک بـن بسـت مـطلق فـراگیر شـده اسـت و ایرانیان در جسـتجوی 
مــفری بــرای بــرون رفــت از این شــرایط میان نــاامیدی و تــالش 

گرفتار ھستند.  

نــظریھ ی «بی نــھایتگــرایی» عــنوان می کند کھ ھیچ بــن بســتی 
مـطلق نیست و ھمیشھ راه حـل ھـای بی شـماری بـرای یک مشکل 
مـوجـود اسـت، بـھ شـرط آن کھ تـوان دیدن و یافـتن آن ھـا را داشـتھ 
بـاشیم. بـرای این مـنظور ضـروری اسـت کھ بیرون از کادرھـای 

عادت شده و کلیشھ ھای فکری و سیاسی عمل کنیم.  

آن چــھ در این جــزوه آمــده اســت، زمینھ ھــای اولیھ بــرای بحثی 
اسـت کھ اگـر گسـترش یابـد می تـوانـد سـبب سـاز یک پـروژه شـود 
کھ در آن می تــوانیم بــدون آن کھ تــوھــم دســتیابی بــالفــصل بــھ 
دمکراسی را داشــتھ بــاشیم، خــود را از دیکتاتــوری کنونی رھــا 
سـازیم. در این طـرح آمـده اسـت کھ اگـر قـبول کنیم نـجات ایران در 
گـــرو این اســـت کھ درجـــھ ای از دیکتاتـــوری را بـــا حـــدی از 
دمکراسی تــرکیب کنیم، در این صــورت شــانــس آن را خــواھیم 
داشـت کھ روی زمین واقعیت ھـا بـازی کنیم و نـھ در عـرصـھ ی 

رویاھایمان.  

بـرای این مـنظور پیشنھاد می کنیم کھ بـا قـبول بـرخی از شـرایط از 
جــملھ، پــایان بخشیدن بــھ دلــخوشی بــھ یک اپــوزیسیون نــازا، بــھ 

تـعویق انـداخـتن زمـان اسـتقرار دمکراسی در ایران، آمـادگی بـرای 
پـرداخـت ھـزینھ ی بـاالیی بـرای مـبارزه و خـلع قـدرت از رژیم و 
در نـھایت پیروی بی چـون و چـرا از یک رھـبر، بـھ سـراغ یک 

حرکت موثر و کارآمد برویم.  

این حـرکت الـبتھ کھ از شکل ایده آل ھمیشگی بـھ دور اسـت، امـا 
در عـوض دیگر رویاپـردازی صـرف ھـم نیست؛ شـانـس اجـرایی و 
لـذا مـوفقیت دارد. این طـرح می گـوید کھ نخسـت ایران را از دسـت 
رژیم ضــد بشــری کنونی درآوریم، بــھ تــامین امنیت و ثــبات آن 
بـپردازیم، رفـاه حـداقلی مـردم را تـامین کنیم، اقـتصاد آن را رونـق 
بخشیم و در نـھایت بـھ فکر گـذر گـام بـھ گـام بـھ سـوی دمکراسی 
بـاشیم. زمـانی کھ جـامـعھ آمـاده ی دمکراسی بـاشـد بـرای دمکراسی 
تـالش خـواھـد کرد و وقتی نـباشـد بـا اسـتبداد عـمر بـھ تـباھی می 

گذراند.  

این طـــرح پـــس، بـــر مـــبنای واقعیت ھـــای جـــامـــعھ شـــناختی، 
روانـشناختی و نیز سیاسی جـامـعھ ی امـروز ایران بـنا شـده اسـت و 
دارای نـقاط ضـعف و قـوت خـود اسـت.  ایده ھـای مـطرح شـده در 
آن، نـھ وحی ُمـنَزل ھسـتند و نـھ بـافـتھ ی ذھـن نـویسنده. حـاصـل 

بررسی و استدالل در مورد شرایط عینی موجود می باشند.  

بـا خـرد جـمعی می تـوانیم آن را مـورد نـقد و انـتقاد قـرار داده و 
تعیین تکلیف کنیم. اگـــر مفید نیست کنار بـــگذاریم و اگـــر فـــایده 
دارد، پشـت سـر آن قـرار بگیریم و نیروی انـسانی و امکانـات مـالی 

مربوط بھ آن را تامین سازیم.                               ک. ع 
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بـا افـزایش خـبرھـای مـربـوط بـھ مشکالت آب وبـرق در ایران 
و تــوجــھ بــھ دالیل زیرســاختی این دو مشکل، یک گــام دیگر 
» و «از  1بـھ سـوی مـوقعیتی کھ از آن بـھ عـنوان «فــروپــاشــی

ــویم. رونــد فــروپــاشی  » نــام بــردیم نــزدیک می شـ 2هــم پــاشــی

ــتھ شـدت و  آھســتھ و تــدریجی آغــاز می شــود، در مـقاطـع پیشرف
اقی  ازگـشت ـب رای ـب لھ، شـانسی ـب رـح ـسرـعت می یابــد و از یک ـم

ــذارد.  نمی گ

ھ گـام تـکمـیل  اشی بـرای خـود ـمـنـطقی دارد و گـام ـب فــرایند فـروـپ
می شــود: 

ری رونـــد را ـکلـید • در ابـــتدا بـــرخی خــطاھــا در ـتـصمـیم گـی
می زنــد. 

تھ می شــود. • باـش اشی از اـین ـتـصمـیـمات ـغلط اـن ـمشـکالت ـن

ده ی بحـران می شــود. • ـن ده زاـی باـشت ـمشـکالت ـحل نـش اـن

ده ی بحــران ھــای • ـن بــروز یک بحــران بــھ طــور مــعمول زاـی
دـیـگر می شــود. 

ره • م ـگ ھ ـھ ر شـده، ـب مجـموع بحـران ھـای ـحل نشـده بـزرگ ـت
د.  ـن ـن قویت می ـک خـورده و ھـمدیگر را ـت

ع (سـخت افــزار) • ناـب ھ زیرسـاخـت ھـا و ـم ــقطھ ای، ـن در یک ن
رم افــزار) در  ش الزم (ـن وان سـاخـتار مــدیریتی و داـن ھ ـت و ـن

ند از ـپس مـوقعیت بــرآیند.  تواـن ـحدی نـیـسـتـند ـکھ ـب

لج می شــود. • ادی ـف دگی ـع ده، زـن ا فـراگیر ـش ران ـھ بـح

و در نــھایت، سـاخـتارھـا از ھـم پــاشیده و نــاامنی و آشــوب •
اکم می شــود.  درازمــدت ـح

م ـکھ اـین جـــا ھـــم یک  نـی مـــثل تـــمامی پـــدیده ھـــای دـیـگر می بـی
ده ی فـــروپـــاشی اســـت. اـین  ـن ره ی عـــلت و مـــعلولی زاـی جـی زـن
قط در زمـان  ا ـف وـقف و تـرمیم اسـت، اـم اـبل ـت ره الـبتھ ـکھ ـق جـی زـن
خـــود. اـھمـیت زمـــان در رقــم مــاه و ســال نـیـست، اشـــاره بــھ 
ــات و  مــرحــلھ ای از رونــد دارد ـکھ در آن ھــنوز مــنابــع و امکانـ
ـشروی تخـریب ـموـجود اـست. ـبھ  رای ـماـنع ـشدن از پـی ایی ـب واـن ـت
تی گــفتھ می شــود ـکھ بــرای تــوقــف و تــرمیم  ـھمـین تــرتیب، وـق

ـگر دـیر شــده اســت» بــاز اشــاره بــھ زمــان خــاصی نـیـست،  «دـی
ود و مــدیریت  وـج ع ـم ناـب فـیت ـم دم ـکـفاـیت ـکمـیت و کـی ھ ـع اشـاره ـب
آنــھا بــرای پـیـشگـیری از حــرکت بـھ ســوی نــقطھ ی سـرنـوشـت 
زی از  لی» اســت ـکھ بــا خــود چـی ا ھــمان «ازھــم پــاشی ـک ســاز ـی

ــذارد.  ادی در یک ـکـشور ـبھ ـجای نمی گ ات ـع حـی

ران نـیز ـھمـین  پـرسـش اصـلی در مــورد رونــد فــروپــاشی در اـی
دن بـــھ  ــلوگیری از رسـی ا ھـــنوز فـــرصتی بـــرای جــ اســـت: آـی
ا کی ادامـھ  لی، اـین ـفرصـت ـت ر ـب ده اسـت؟ اـگ اـن عھ ـم اـج نـقطھ ی ـف

ـگر؟ ـشاـخص ـھای آن چـیـست؟  ند وـقت دـی ا ـچ ـخواـھد داشـت؟ ـت

ھ اـین  اـطع ـب اـسخ ـق اور اـست ـکھ ارائــھ ی یک ـپ ده ـبر اـین ـب گارـن ـن
اری پــــژوھشی و پــــویا دارد؛ نــــوعی از  ــند ـک ســــئوال نیازمـــ
د  شان دـھ ا ـکھ ـن دازـھ شم اـن ا و ـچ تارـھ اـخ رصـدـگری تحـلیلی از ـس
نوز ـجای  ا ـھ ات ایـران، آـی شخص از حـی ا آن حـوزه ی ـم در اـین ـی
رسـش  ھ ـپ ــایست ـب ر. در اـین رصـدگـری می بـ ا خـی دی اسـت ـی امـی

ود:  ق داده ـش اـسخ ـھای دقـی ایی از اـین دـست ـپ ـھ

١. آیا امکان تــامین آب آشــامیدنی بــرای ٨۴ میلیون جــمعیت 
ایران موجود است؟ 

ـشاورز  رای میلیون ھــا ـک امین آب ـکـشت و زرع ـب ا امکـان ـت ٢. آـی
ت؟  ران ھـس ـسراـسر اـی

از فــعالیت ھــای ـصـنـعتی بــرای  ا امکـان تــامین آب مــورد نـی ٣. آـی
روجـود دارد؟  ای آب ـب ھ ـھ اـن کارـخ

از بـــرای اـین ســھ مـــورد چـــقدر  ۴. بـــرآورد ـکل آب مـــورد نـی
زان آب در دســـترس چـــقدر اســـت؟ تـــفاوت اـین دو  اســـت؟ مـی

ود؟  امین ـش رار اـست ـت فاوت از ـکـجا ـق د؟ اـین ـت اـش قدر می ـب ـچ

۵. آیا امکان تـامین بـرق کافی بـرای مـصارف خـانگی وجـود 
دارد؟ 

۶. آیا امکان تــامین بــرق کافی بــرای مــصارف غیر خــانگی 
(صنعتی، اداری، خدماتی،...) وجود دارد؟ 

از  رق مـورد نـی رای تـامین آب و ـب ا سـرمـایھ ی مـالی الزم ـب ٧. آـی
ود دارد؟  ـکـشور وـج
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دام ســرمــایھ اســت؟ از ـکـجا قــرار اســت تــامین شــود؟  ٨. اـین ـک
ایھ خــارجی؟ از  رـم ایھ چـقدر اسـت؟ ـس رـم ھــزینھ ی تـامین اـین ـس
ایھ گـذاری دولـتی؟  ع؟ سـرـم ناـب دام ـم ایھ داخــلی؟ از ـک ـکـجا؟ سـرـم
ایھ گـذاری ـبخش خـصوصی؟  رـم ت؟ ـس نبع درآمـد دوـل دام ـم از ـک

زه ای؟  گـی ا ـچھ اـن ـب

م؟  نـی لـیمی و زـیـست ـمحـیطی می خــواھیم ـچھ ـک ا ـمشـکالت اـق ٩. ـب

رد؟ چـگونـھ؟  اء ـک ــوان احـی ١٠. تــاالب ھــای ـخشک شـده را می تـ
ــزینھ ای؟ بــا چــھ دانـشی؟ بــا چــھ فــن آوریی؟ بــا چــھ  بــا چــھ ھـ
ــدیریتی؟ در طــول چـھ مــدت زمــانی؟ در اـین فــاصــلھ اثــرات  مـ
ود؟  قدر ـخواـھد ـب ا ـچھ و ـچ االب ـھ دگی اـین ـت ا آسـیب دـی ـخشکی ـی

ا رو بــھ ـخشکی بــاید چــھ  ١١. بــا دریاچـــھ ھـــای ـخشک شــده ـی
م؟  نـی ـک

ا می تــوان  م؟ آـی نـی اید ـک ھ ـب تن ـچ وـخ ا جـنگل ھـای در حـال ـس ١٢. ـب
ھ  اـخت و سـاز ـچ ھ ـس ا جـنگل ھـای تــبدیل ـب رد؟ ـب اء ـک آنـھا را احـی

م؟  نـی ـک

ھ  نی ـچ ا پــایان یافــتن ٩٣ درصـد از ـکل آب ھــای زـیر زمـی ١٣. ـب
رد؟  اید ـک ـب

١۴. بـا پـوک شـدن زمین و فـرونشسـت آن چـھ بـاید بکنیم؟ اگـر 
این پـدیده بـھ شھـرھـای بـزرگ مـثل تھـران بـرسـد، چـگونـھ بـاید 

ساکنان ١۴ میلیونی تھران را جا بھ جا کرد؟ 

١۵. بـا بی آب شــدن اســتان ھــایی مــانــند خــوزســتان، اصــفھان 
ع در اـین  لـیمی وسـی ـسـتان و بــلوچســتان و آغــاز مــھاجــرت اـق سـی
اید سـاکن  ھاـجر را در ـکـجا ـب م؟ جـمعیت ـم نـی اید بـک ا ـچھ ـب اسـتان ـھ
ار  ســاخــت؟ چــگونــھ بــاید بــرای آنــھا آب و ـمسـکن و غــذا و ـک

رد؟  ـفراـھم ـک

ران و غیرقــابــل زـیـست شـدن  ا بیابــان شـدن دشــت ھــای اـی ١۶. ـب
رد؟  اید ـک آن ـچھ ـب

١٧. بــا افــزایش درجــھ ی حــرارت در اســتان ھــای گــرمسیر و 
ھ مـرز غیرقـابـل تحــمل شـدن بــرای تــنفس مـوجـودات  دن ـب رسـی

رد؟  اید ـک ده ـچھ ـب زـن

بود خـوراک و آب  ل ـن تن گســترده ی دام ھـا ـبھ دلـی ١٨. از بـین رـف
رد؟  اید ـک را ـچھ ـب

ا ـمرگ و مـیر  ل ـکـشـتار ـی ھ دلـی نـیات را ـب ـب ١٩. ـکـمـبود ـگوـشت و ـل
م؟  نـی اید بـک و کاـھش دام ھـا ـچھ ـب

٢٠. بــا کمبود گــندم و آرد و نــان کھ تــابــع کمبود خــوراک 
وارداتی دام است چھ باید کرد؟ 

د ١٩ و ســویھ ھــای آن چــھ بــاید  شـکالتی مــانــند ـکووـی ٢١. بــا ـم
رد؟  ـک

ل مــرگ و مـیر غـیر ـطبـیعی  ٢٢. بــا خــانــواده ھــایی ـکھ بــھ دلـی
رـست و مـنبع درآمـد خـود  روس کرونـا ـسرـپ ھ وـی ند ابــتالی ـب اـن ـم

م؟  نـی اید ـک را از دـست می دھــند ـچھ ـب

روس  ھ وـی ـسانی ـکھ ـب ار ـک دـگ اـن ا اثـرات ـجـسمی و روانی ـم ٢٣. ـب
د مــبتال می شــونــد و زنــده می مــانــند قــرار اســت چــگونــھ  ـکووـی

رد؟  اید ـک رات حــاشیھ ای آن ـچھ ـب ا اـث م؟ ـب نـی رـخورد ـک ـب

٢۴. بـا کاھـش ارزش پـول ملی چـھ بـاید کرد؟ افـزایش قیمت 
دالر در مـقابـل ریال را چـگونـھ و بـا تکیھ بـر چـھ مـنابعی بـاید 

کنترل کرد؟ 

ــای  ژه در عــرصــھ ی کاالھـ ٢۵. بــا تــورم افــسار ـگسـیـخـتھ بــھ وـی
ا اجــاره ھــا چـگونـھ بـرخـورد  اســاسی مـانـند مــواد خــوراکی و ـی

م؟  نـی ـک

ود بی ســابــقھ ی حــاکم بــر بــخش تـــولید و فـــعالیت  ٢۶. بــا رـک
ل  رد؟ ـتـعطـیلی واحــدھــای تــولیدی بــھ دلـی ــتصادی چــھ بــاید ـک اقـ
ند افــزایش رشـد ـمـنفی  اـن ود و افــزایش عـوارض فـرعی آن ـم رـک

رد؟  اید ـک اقــتصادی و بیکارشــدن نیروھــای ـشاـغل را ـچھ ـب

ھ مـواد  ٢٧. اثــرات روی آوردن گســترده و بی سـابـقھ ی مـردم ـب
رد؟  اید ـکـنـترل ـک ھ ـب ا را ـچگوـن مخـدر، الکـل، آرام ـبخش ـھ

صاـئب آن از  ــزاینده ی اجــتماعی و تـلفات و ـم شوـنت ف ا ـخ ٢٨. ـب
ان و ـخشوـنت  ملھ افـزایش ـخشوـنت خـانگی، ـخشوـنت ـعلـیھ زـن ـج

رد؟  ان ـچھ می تــوان ـک ودـک ھ ی ـک لـی ـع

ـعتی، نیروگــاه ھــا،  ٢٩. بـا آتــش ســوزی ھــای مــتعدد مــراکز ـصـن
ل نــبود  پــاالیشگاه ھــا و مــراکز تــجاری و ســاخــتمان ھــا بــھ دلـی
ل  ـمنی بــھ دلـی ــای اـی ــتادن سیستم ھـ ــداری و از کارافـ ـتـعمـیر و نگھـ

رد؟  اید ـک بود ـبرق ـچھ ـب ـن

ــزدبگیران چـھ بــاید  ــران و مـ ا وـضعـیت فـاجـعھ بـار کارگـ ٣٠. ـب
ــتماعی آنـــھا و  رد؟ از ھــم پـــاشی خــانــواده ھــا و روابـــط اجـ ـک
خیابــان خـوابی و آوارگی و خــودکشی و سـایر عـوارض روانی 

رد؟  اید مـدیریت ـک ھ ـب و اجــتماعی آن را ـچگوـن

ـسانی ـکھ یک ســوم تــا یک پنجــم حــداقــل ھــای مــورد  ٣١. بــا ـک
د و بــرای دو ســوم تـا چــھار  ـن ـن ــان دســتمزد دریافــت می ـک نیازشـ

رد؟  اید ـک د ـچھ ـب دارـن م آن درآمـدی ـن پنـج

٣٢. بـا دھـھا میلیون ایرانی فقیر و گـرسـنھ و بی خـانـمان زیر 
خــط فــقر مــطلق چــھ بــاید کرد؟ گســترش گــرسنگی مــزمــن و 
تـبدیل آن بـھ گـرسنگی حـاد و حتی مـرگ و میر نـاشی از بی 

خوراکی را چگونھ باید مھار کرد؟ 

ده و زـیر خــط فــقر نســبی  ران آسـیب دـی لـیون اـی ٣٣. بــا دھــھا مـی
رد؟ ازھــم پــاشی خــانــواده ھــا و نـیز شــرایط روانی و  چـھ بــاید ـک

٥
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ـمعـیـشتی سـخت و اضــمحالل روابــط اجــتماعی و خـانـوادگی را 
رد؟  اید مـدیریت ـک ھ ـب ـچگوـن

ل ـتـعطـیلی کارگـاه ھـا  ھ دلـی اـغالن ـب ونی ـش لـی ا بیکارشــدن مـی ٣۴. ـب
ونی بیکــاران  لـی ند مـی ھ ارـتش ـچ ا و پیوسـتن آن ھـا ـب گاه ـھ روـش و ـف
رد؟ اثـــرات اـین بیکـاری و  ــدت چـــھ بـــاید ـک مـــزمـــن و درازمــ
ا از دســت دادن یگانــھ مــنبع درآمــد  کاھــش درآمــد خــانــواده ھــا ـی

م؟  نـی اید مـدیریت ـک ھ ـب ھا را ـچگوـن آـن

٣۵. بــا عــدم تــوزیع عــادالنــھ ثــروت و انــباشــت بـیش از ٨٠ 
ــدیده ی چـند  درصــد ثــروت ـکـشور در دسـت ۵ درصــد حــاکم و پ
باـشت  رد؟ اـین اـن اید ـک فری میلیونـر ھـای دالری ـچھ ـب صـدـھزار ـن
ردن ســفره ھــای دھــھا  بی ســابــقھ ی ثــروت ـکھ بـھ قـیـمت خــالی ـک
لـیون ایـرانی تــمام شـده اسـت چـگونـھ قــرار اسـت در جـامـعھ  مـی

د؟  سازی ـخود ادامـھ دـھ وـل ـعمل ـکـند و ـبھ ـپ

٣۶. بـــا تحـــریم ھـــای ھـــمھ جـــانـــبھ ی غـــرب و آمــــریکا ـکھ 
ــتھ ای، فــعالیت ھــای مـــوشکی،  دربـــرگیرنـــده ی پــرونــده ی ھسـ
اید  ھ ـب قض حـقوق بشـر اسـت ـچ ران در خـاورمیانـھ و ـن رفـتار اـی

ت؟  االی ـسر ـکـشور اـس ا ـخطر ـجنگ ـب رد؟ آـی ـک

ل  ھ دلـی ا ھـزار مجـرم و خــالفکار جـدید ـکھ ـب وج صـدـھ ا ـم ٣٧. ـب
ــد و در حــال اعـــمال  فــقر بــھ دزدی و امـــثال آن روی آورده انـ
عد از  ت ـعـلنی و بــزھکاری در خیابـان ھـا ھســتند و نـیز ـب خـشوـن
دان ھـا ـچھ می تــوان  وج ھـزار ھـزار آن ھـا در زـن ا ـم دســتگیری ـب

رد؟  ـک

٣٨. بــا نــبود ســرمــایھ در صــنعت نــفت ـکھ بــرای حــفظ تــوان 
ا اـین  ــد، آـی ارد دالر می رســ لـی تـــولید خـــویش بـــھ مـــرز ۵٠٠ مـی
ار خـــواھـــد افــــتاد؟ اـین  ده از ـک ـن صـــنعت را در ســـال ھـــای آـی

ود.  امین ـش اید ـت ایھ از ـکـجا ـب ـسرـم

رای سـایر حـوزه ھـای ضـروری اقــتصاد  ایھ ـب رـم بود ـس ا ـن ٣٩. ـب
م؟ در صــورت نــبود  نـی ــواھیم بـک مـانـند زیرســاخــت ھــا چـھ می خـ
ا، جـاده ھـا،  ل ـھ ایش ـپ رـس ا تخـریب و ـف ا ـکـمـبود و ـی ایھ ـب رـم اـین ـس

رد؟  اید ـک ا، نیروگـاه ھـا و راه آـھن ـچھ ـب ـسدـھ

ا تـصادفـات جــاده ای ـکھ جـان چـند ده ھـزار نـفر در سـال  ۴٠. ـب
ھ  د ـچ ـن فر را مـعلول و مجـروح می ـک ا ھـزار ـن تھ و صـدـھ رـف را ـگ
ـم؟ صــــــنـعـت خــــــودروســــــازی در حــــــال  ـنـی ـــواھیـم بـک می خــــ
ــوان بــھ یک صــنعت ســودزا بــا  ورشـکـسـتگی را چــگونــھ می تـ

رد؟  بدیل ـک ا ـت داردـھ تاـن رعـایت اـس

ند سـازمـان ھـای اطـالعـاتی اســرائیل  اـن ــگان ـم ا نـفوذ بیگان ۴١. ـب
ــفجار،  ــرابکاری، انـ ران و قـــدرت ـعظـیم آن ھـــا بـــرای خــ در اـی
رد؟ نــفوذی ھــا را چـگونـھ  ــوان ـک آتـش ســوزی و تــرور چـھ می ت

ای مخـرب دـیـگری  قشھ ـھ ھا ـچھ ـن رد؟ آـن ایی و ـخـنثی ـک ناـس اید ـش ـب
ار دارنـد؟  در دسـتور ـک

ــای محـــلی ـکھ بـــر ســـر آب آغـــاز شـــده و  ۴٢. بـــا درگیری ھــ
ا خـصلت  م؟ ـب نـی ھ می خــواھیم بـک ھ جـنگ آب بـکـشد ـچ د ـب واـن می ـت
د چـھ  ـن دا می ـک ــای بـر سـر آب دارد پـی اســتانی ـکھ اـین درگیری ھـ

م؟  نـی ـک

ھ تــاسیسات  ظامی اســرائیل و آمـریکا ـب ا احـتمال حـملھ ی ـن ۴٣. ـب
ــتھ ای و مــوشکی و احـــتمال بــروز جــنگ نــابــودســاز ـکل  ھسـ
م؟ بــا اـین نـکـتھ ـکھ  نـی ران قـــرار اســت چــگونــھ بــرخــورد ـک اـی
م و مخــرب  ن جــنگ مــدرن قــرن بـیـست و یـک می دانیــم اـین اولـی
زی ھــم از  ا چـی تــرین جــنگ تــاریخ مــعاصــر خــواھــد بــود، آـی
ــخواھیم در مـــورد  ران و ایـرانی بـــھ جـــای می مـــانـــد ـکھ بــ اـی

م؟  نـی ازی آن فـکر ـک ازـس ـب

اـمت آن،  ـنونی و تشـدید وـخ ار ـک ۴۴. در ادامــھ ی شـرایط اـسف ـب
ــپریش و افســـرده ـکھ تـــوان  ار، روانــ ـم ــا ایـرانی بـی بــا میلیون ھــ
د و ھــزینھ ی ـسـنگـینی  دارـن ار ـن ھ ـک ا تـمایل ـب ا روانی و ـی ـجـسمی ـی

رد؟  اید ـک ند ـگذاـشت ـچھ ـب واـھ را روی دـست اقـتصاد ـکـشور ـخ

ھ ی بـــازنشســـتگی و تـــامین  ـت ـس ۴۵. بـــا صـــندوق ھـــای ورشـک
ــوان بــا یک  م؟ چــگونــھ می تـ نـی ــتماعی قــرار اســت ـکھ چــھ بـک اجـ
فر بـازنشسـتھ اـین صـندوق ھـا را  ا چـھار ـن ھ ـی ل در ازای ـس اـغ ـش

ود؟  امین ـش ھا از ـکـجا ـت ای آـن زینھ ـھ رار اـست ـھ د؟ ـق ـچرـخاـن

دون  ول ـب انک ھـای قـالبی و ورشـکـسـتھ ـکھ از طـریق ـپ ا ـب ۴۶. ـب
رد؟  ھ می تــوان ـک د ـچ پشـتوانـھ ی بـانک مـرکزی حـمایت می شـوـن
بــا اعـــالم و ـعـلنی شــدن ورشـکـسـتگی اـین بــانک ھــا و ھــجوم 
مــردم بـھ ســوی آنــھا، چـھ بـر سـر نــظام بــانکی و مــالی ـکـشور 

د؟  ـخواـھد آـم

ھ  ھا ـب ازنگشـتن آـن اشی از صــادرات و ـب ول ارز ـن رار ـپ ا ـف ۴٧. ـب
س خـارج  ا چـھ ســرعتی از اـین ـپ م؟ اـین پـول ھـا ـب نـی ران چـھ ـک اـی
زمی بـــرای تـــوقـــف خـــروج  انـی ا ھـیچ مـک خـــواھـــند شـــد و آـی

ت؟  نی اـس گســترده ی ارز و ـطال در ـکـشور ـقاـبل پـیش بـی

ارد تــومــانی از پــرداخــت  لـی ۴٨. بــا فــرار یک صــد ھــزار مـی
ــالیات،  رد؟ در نــبود مـ ــوان بــرخــورد ـک مـــالیات چــگونــھ می تـ
ود و بـــا  ـکـسری بـــودجـــھ ی دولـــت در یک اقـــتصاد دچـــار رـک

م؟  نـی اید ـک ـفتی ـکھ ـبھ ـسوی فـشل ـشدن می رود ـچھ ـب صـنعت ـن

۴٩. بــا صــدھــا ھــزار نــفر تــن فــروش و زنــان ســرپــرســت 
خـانـواده کھ قـدرت تـامین مـالی فـرزنـدانـشان را نـدارنـد چـھ 
کنیم؟ بـا از میان رفـتن تـمام ھـنجارھـای خـانـوادگی و اجـتماعی 
نــاشی از نــبود روابــط مبتنی بــر تــامین نیازھــای اعــضای 
خانواده بھ کجا خواھیم رسید و چھ راه حلی برای آن داریم؟ 

٦
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ودک  ــانی و ـک ودک خیابــــ ار، ـک ودک ـک ــا ـک ۵٠. بـــــا میلیون ھــــ
انی ـکھ  ودـک م؟ بـا ـک نـی رون افــتاده از چــرخــھ ی ـتـحصـیلی چـھ ـک بـی
ھ  ل فـقر در حـال از دسـت دادن خـانـواده خـود ھســتند و ـب ھ دلـی ـب
ا بـــرده ی  ــر-کودک ـی صـــورت ھـــای مـــختلف بــھ عـــنوان ھمســ
مــافیاھــای زبـالـھ و خیابــان گــردی فـروخـتھ می شــونــد چـھ بــاید 

رد؟  ـک

ــا نـفر مــعتاد ـکھ تــوانــایی بـازگشـت بـھ زنــدگی  ۵١. بـا میلیون ھـ
ا  م؟ ـب نـی اری را از دـست داده انــد ـچھ ـک م ـجـسمی و روانی و ـک اـل ـس
ھ مـواد  قھ ی تـعداد مــعتادان و روی آوردن ـب اـین افــزایش بی سـاـب

م؟  نـی در ـسـنگـین و مـخرب ـچھ ـک مـخ

 .…۵٢

ا دھــھا مــورد دـیـگر ادامــھ داد. امـا در  ــوان ـب اـین سیاھــھ را می ت
ــوییم  تی می گ دھـد ـکھ وـق ا ـب ھ ـم ـھمـین حـد نـیز می تـوانـد ایــده ای ـب
م.  نـی ھ مــوقعیتی صـحبت می ـک ا ـچ ھ ـکـشوری و ـب «ایــران»، از ـچ
پــرســش اســاسی ـکھ در پی لـیـست ھــایی از اـین دســت مــطرح 
ــوان از پـــس مـــدیریت  می شـــود اـین اســـت ـکھ چـــگونـــھ می تــ
ــا بـرآمـد؟ چـھ نیـرویی می تــوانــد ـچنـین  ا اـین ویژگی ھـ ـکـشوری ـب
ـکـشوری را اداره ـکـند؟ چــــھ نیـرویی می تــــوانــــد حـکوـمتی را 
ـتشکـیل دھـــد ـکھ ایـرانی از اـین دســـت را از فـــاجـــعھ ی آشکـار 
م  ا امــروز ـکسی ھســت ـکھ بــاور دارد رژـی رون ـکـشد. آـی خــود بـی
ــایگزین  روی جــ ا ـکسی نـی ار اســـت؟ آـی ـنونی قـــادر بـــھ اـین ـک ـک
ــوزیسیون»  ـمـشـخصی را در ورای ـکلـیت ـمـبـھمی بـــھ اســـم «اپــ
بــرای اـین مــامــوریت تــاریخی ســراغ دارد؟ در اـین بــاره نــباید 
م، مـــنظور  نـی ــساس» قـــضاوت ـک ا «احــ بــر اســـاس «عـــادت» ـی
نیـرویی اســـت ـکھ در آن شـــناخـــت ـعـلمی از اـین ـمشـکالت بـــا 
اـشد و در عـین  ده ـب ھا ـگردـھم آـم تن ـبھ آـن رداـخ ھ ای ـپ رـف ایی ـح واـن ـت
ھ وابســتھ و  اشـد؛ ـن لی، مــردمی و غـیر وابســتھ ـب روی ـم حـال، نـی

اـشد.  ران ـب ردم ســتمدیده ی اـی تگزار ـم دـم لـکھ ـخ وکر بیگانـھ ـب ـن

ــای مــا بــرای نــام  ــردازی ھـ م رویاپـ نـی در اـین جــاســت ـکھ می بـی
ا خــارج ـکـشوری  روی داخــل ـکـشوری و ـی ا آن نـی بــردن از اـین ـی
د  واـن ھ اـین شـرایط می ـت رداخـتن ـب ھ ـپ ادر ـب ھ عـنوان جــایگزین ـق ـب
ری  رداـشت ـعمـیق ـت رای سـاده سـازی ـب د. ـب اـش ھ ـب رایاـن سـطحی ـگ
د ـکھ اـین مجـموعـھ ی ـمشـکالت و نـیز  باـش د ـن اره شـاید ـب در اـین ـب
ــاره ای دـیـگر از بحـــران و مـــسائلی را ـکھ در اـین فھـــرســـت  پــ
م:  ندی ـجای دھـی تاـست در یک طـبقھ ـب ا در ـھمـین راـس نیامـده اـم

مشکالتی کھ شـاید بـدون تغییر سـاخـتار قـدرت سیاسی در •
ایران قابل حل باشد. 

مشکالتی کھ تــنھا بــا تغییر ســاخــتار قــدرت سیاسی در •
ایران قابل حل خواھد بود. 

مشکالتی کھ حتی بـا تغییر سـاخـتار قـدرت سیاسی بـرای •
زمانی طوالنی در ایران قابل حل نیست. 

مــقولــھ ی اول بــھ مــوضــوعــات محــدودی بــازمی گــردد ـکھ بــھ 
م گـره خــورده اســت؛ مـانـند  طـور مـاھـوی بـھ وجــود خـود رژـی
ت  ــروریستی و دخـاـل ـنونی ـکھ نـاشی از ـعـملـکرد ت تحــریم ھــای ـک
ــای مـــنطقھ  ــھ ی حکومـــت آخـــونـــدی در ســـایر کشورھــ ورزانــ
ھ ی اول خـارج  رسـت از مـقوـل خش ـعظـیم اـین فـھ می بـاشـد. امـا ـب
عی ســاخــتار قــدرت  غیـیر واـق اســت و تــنھا در صــورت تــحقق ـت
ھ آنــھا پـرداخـت. «واقــعی» در اـین  ــوان ـب اسی اسـت ـکھ می ت سـی
ا حـکوـمتی اسـت ـکھ از  ـنونی ـب م ـک ــایگزینی رژـی ھ ج جـا اشــاره ـب
ــدیریتی»  دو خـــصلت «ایـران دوســـتی» و «تبحـــر و دانـــش مــ
اسی ـچنـین  غیـیر سـی بــرخــوردار بــاشــد. بــدیھی اســت ـکھ اگــر ـت
اری از اـین ـمشـکالت  سـی ــاکمیتی را بـــھ قـــدرت نـــرســـانـــد ـب حــ

د.  اـن ند ـم واـھ اـبرـجا ـخ ھـمچنان ـپ

ع  اـب م اسـت ـکھ ـحتی ـت دری وخـی ھ ـق ا ـب ھ ی سـوم اـم قوـل ـمشـکالت ـم
ـنونی بــــا یک دولــــت  ــایگزینی حکومــــت ضــــد ایـرانی ـک جـــ
ــای ســـاخـــتاری  مـــردم گـــرانیست. این ھـــا ضــررھــا و آسیب ھــ
ــدت و در بــرخی مــوارد مــانــدگــار اســت و در صــورت  درازمـ
ا سـال  سا صـدـھ ھ ـب ھ دھـھا و ـچ یافـتن راه ـحل نـیز اجـرای آنـھا ـب
ھ طـور مـثال در صـورت بــمباران مـراکز ھســتھ ای  از دارد. ـب نـی
ھ ی آن در شــعاع  ـت وـی ـت واـک ــرائیل، اثــرات رادـی ران تــوســط اسـ اـی
د.  اـن د ـم واـھ ای ـخ ھ ـج ال ـب زارـس ند ـھ ا ـچ ند ـصد ـت رای ـچ عی ـب وسـی
ن  ران ـکھ فــرونشســت زمـی غیـیر بـافـت خـاک پـوک شــده ی اـی ا ـت ـی
ا کارپــرھــزینھ ی زـیـست  ھ ـھ ھ دـھ از ـب ھ دنـبال دارد نـی ود ـب ا ـخ را ـب
ت  اـف نی آب و بـازسـازی ـب رزمـی ای مـنابـع زـی ـمحـیطی بــرای احـی

ن دارد.  زمـی

نی  از بـھ جــزییات ـف ھ نـی اگــر اـین تحــلیل مــختصر از شــرایط -ـک
عـیت بــاشــد می تــوانــد بــھ عــنوان  ار دارد- نــزدیک بــھ واـق ـبسـی
ار  ان بــھ ـک رانـی اری از مــا اـی سـی ــایھ ای بــرای تــوھــم زایی از ـب پـ
ھ  اذب را -ـک ــای ـک ده ـکھ تـــمام خـــوش بینی ھــ د. وقـــت آن رسـی آـی
ــگذاریم؛  عـیت و ـتسکـین روانی بــود- ـکـنار بـ نــوعی فــرار از واـق
دی را روی پــایھ ھــای مــادی،  زمــان آن اســت ـکھ ھــر نــوع امـی
نی شــــرایط بــــنا ســــازیم. تــــعارف ھــــا را ـکھ ـکـنار  عی و ـف واـق
م ـکھ ھـیچ چـشم انـداز روشـنی بـرای کشورمــان  نـی بــگذاریم می بـی
دی ـکھ  بــھ طــور معجـــزه وار مــوجــود نـیـست. ھــرگــونــھ امـی
ات را  ن بـنا ـکنـیم بــاید اـین نـک ران زمـی ــخواھیم بــرای فــردای اـی ب

اـشد:  تھ ـب رداـش در ـب

بـــدون حـــذف حـــاکمیت کنونی کمترین بھـــبود مھمی در •
شرایط روی نخواھد داد. 
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بــدون جــایگزینی حــاکمیت کنونی بــا یک حــاکمیت مــردم •
دوسـت، متبحـر و مـتخصص ھیچ تغییر جـدیی در شـرایط 

فاجعھ بار ایران رخ نخواھد داد. 

در صـــورت جـــایگزینی رژیم کنونی بـــا یک حـــاکمیت •
مــردمی، بخشی از این مشکالت در کوتــاه مــدت، بــرخی 
در میان مـدت و بعضی از آنـھا در درازمـدت قـابـل حـل و 

فصل ھستند. 

ــاره ای از اـین ـمشـکالت نـیز بــھ طــور مــانــدگــار بـــرای • پــ
ود.  ند ـب واـھ ران و ایـرانی ـخ ا اـی ار طـوالنی ـب ای ـبسـی ازه ـھ ـب

دم ضــروری و شـدنی نخسـت  ر اـین بـاور اسـت ـکھ ـق نـگارنـده ـب
در اـین ـمسـیر تـالش بـرای پـایین ـکشـیدن جـمع دزدان آدمکـش و 
ت  ـنونی از قـدرت اسـت. در اـین ـمسـیر الـبتھ روی رواـی احـمق ـک
رد.  ــوان حـــــساب ـک ــوزیسیون نـــــاکارآمـــــد نمی تــــ ـنونی اپــــ ـک
ا اقــدام ـعـملی  شــوربــختانــھ، ھـیچ گـونـھ طــرح نــظری جــدی و ـی
ــود. حـرف  ده نمی شـ ــوزیسیون دـی وجـھ در اـین بـاب در اپـ ل ـت اـب ـق
ــاالری روانی و  بی، خـــطرگـــریزی، پیرســ گـــرایی، راحــت ـطـل
ــوزیسیون  ھ ـھاـست اپ ده، دـھ اـن ازـم فـقدان قـابلیت ھـای مــدیریتی ـس
نک ـکھ حجـم و جـدیت خــطرات چــندین  رده و اـی ن گـیر ـک را زمـی
ــوزیسیون  ر دھـھ ھـای خـوش گـذشـتھ ی آن اســت، از اـین اپـ راـب ـب
مرده - رـش د. ـمشـکالت ـب د ـش خواـھ رم ـن ران آبی ـگ جات اـی رای ـن ـب
لی  اسی ـک ازبــاب نــمونــھ- حـکاـیت از نــاتــوانی یک رویکـرد سـی
ــاف در بــرخــورد بـا آن اســت. تــمام  گــرا، شــعارمــحور و رویابـ
داســـتان ھـــا پـــایانی دارد و داســـتان ســـرایی بــخش نـــاکارآمـــد 
ــود. از اـین پــس  ــوزیسیون نـیز بــھ پــایان خــود نــزدیک می شـ اپـ
اتی مــشخص بــرای پــرداخــتن بــھ اـین  لـی از بــھ طــرح ھــای ـعـم نـی
الی و امـثال  ازی، ـم رـس ـعتی، زـیـست ـمحـیطی، شـھ ـمشـکالت ـصـن
ا امــا فــاقــد شــانــس. امــا قــبل از  ـب آن اســت نــھ شــعارھــایی زـی
ــایگزینی بــاید قــادر بــاشــد ـکھ  روی مــدعی جـ ھـــرچیز، ھــر نـی

د.  مر ـبرـساـن ـنونی را ـبھ ـث م ـک دازی رژـی راـن نبش ـب ـج

د.  ـن ھ می ـک عـیت درس ـخود را دیـکـت واـق

ھ ـلب  مت مـردم ـخـشـمگـین و جـان ـب دھی ـھ اـن ھ سـازـم از اسـت ـب نـی
روی ھــمگانی از یک رھــبر  آمــده، تـحت ھــدایت یک رھــبر. پـی
راـساس آن  ند ـب واـن ولی اـست ـکھ ایرانی ھــا می ـت رـم نھا ـف مـردمی ـت
م و حـذف آن،  ر رژـی عد از پیـروزی ـب ار جـمعی ـکـنـند. ـب م ـک ا ـھ ـب
ھ پـرداخـتن اـین ـمشـکالت  ــایست دولــت جــایگزین شــروع ـب می بـ
د  اـش بل ـب ع زمـان ـمـشـخصی از ـق اـب د ـت واـن ـکـند. دوره ی گـذار نمی ـت
قط جــنبھ ی نــمادین خـواھـد  ھ ـف ـن ھ وعــده ای در اـین زمـی وـن رـگ و ـھ

داشـت. 

رده اســت در لـیـست  ھــمان طــور ـکھ خــوانــنده ی گــرامی دقــت ـک
بود آزادی  م ـن ھ اـس ری از ـمشـکلی ـب اال اـث ا و ـمشـکالت ـب بحـران ـھ
ـن  ـل آن اـی ـھ نــــــبـود. دلـی ــت ـسـی ـم و الئـی ــس ـوالرـی و دمکـــراسی و سـک
اســت ـکھ بــرای اـین مــوارد در حــال حـاضـر تــقاضــایی فــعال و 
ران وجــود  لی، در جــامــعھ ی اـی ده ھــایی ـک مـــبرم، در ورای اـی
فی،  ـشتی، ـصـن ــتصادی، ـمعـی نــدارد. ـمشـکالت نـامـبرده ـھـمگی اقـ
ـاتی ھـســــــتـنـد. آزادی و دمکـــراسی،  ـمی و در یک کــالم، حـی ـلـی اـق
ــایگاھی  ان جــای و جـ علیرغــم تــمام جــذابیت خــود، در اـین مـی
ران و رفــتن بــھ  ل، بــرای حــفظ بــقای اـی نــدارنــد. بــھ ـھمـین دلـی
م اـین  ــاره ای ـکھ دارـی ســوی یک مــوقعیت نــجات بــخش، تــنھا چـ
ــبارزه ای ـکھ بـھ  ــبارزه ی قـاطـع بــاشیم. مـ اســت ـکھ آمــاده یک مـ
ز بــاشــد،  طــور اجـــباری و مــوقــت نمی تـــوانـــد مــسالــمت آمـی
ــبارزه ای ـکھ بــھ طــور اجـــباری و مــوقــت نمی تــوانــد دارای  مـ
رد  از ـبھ یک ـف اـشد و نـی رھـبری جـمعی و شـورایی و امـثال آن ـب
ا اـین ویژگی ھــا را  دارک مــبارزه ای ـب ر بــتوانیم ـت بر دارد. اـگ رـھ
م و در  ران را نــجات دھـی ــتوانیم اـی نـیم شــاید و فــقط شــاید، بـ بـی ـب
ھ فـاز آخــرین رونــد فــروپــاشی و  ا ورود ـب غـیر اـین صــورت، ـب
ھم دـیـگری دـیر اـست.  دام ـم رای ـھر اـق عھ، ـب اـم از ـھم پـاشیدن ـج

د ـکھ ـسخت  ـن ده اظـھار امیــدواری می ـک گارـن در پـایان بــاردیگر ـن
در اشـــتباه بـــوده و شـــرایط بـــھ اـین وخـــامتی ـکھ وی تـــرسیم 
ھ بـاشـد.  ھ روزگــارمــان اگـر اـین گـوـن د نـباشـد. امـا وای ـب ـن می ـک
ا میلیون ھــا آواره،  ران ـب ا می مــانیم و ایرانســتانی وـی عد از آن ـم ـب
ر یک جــنگ داخــلی. انــتخاب بـا  ـمار و درگـی گــرســنھ، تــشنھ، بـی

ـماـست.# 

٨



پـــــروژه ی تـــــدارک دوران دمــــکراســــی 

ران در ـکـنار شـــناخـــت  ر از اـی خـــبرھـــا و گـــزارش ھـــای اخـی
م  ذشـتھ دارـی ــا در چـند دھــھ ی ـگ ــدتی ـکھ از رونـد رویدادھ درازم
ھ  د: در حـالی ـکھ ـب ـن یک فــرضیھ ی نـگران ـکـنـنده را تـقویت می ـک
اری، بــھ  سـی طــور مــعمول سـیر تــحول تــاریخ بشــر، تــوســط ـب
ــود، بــھ نــظر می رســد ـکھ  عــنوان «رو بــھ جــلو» قــلمداد می شـ
د.  اـش تھ ـب نک زـیر سـؤال رـف خـصلت ـتـعمـیم پـذیری اـین نـظریھ اـی
ران آن چــھ در حــال رخ دادن اســت بــھ  بــھ طــور مــثال، در اـی
نــحو بــارزی، ـکھ تــردیدھــا را از خــود می زدایــد، یک حــرکت 
در  قب» مـحسوب می شــود. می تــوانیم آن ـق ھ ـسمت ـع تـاریخی «ـب

رده و ـمحو شـویم.  قوط ـک اریخ ـس رویم ـکھ از دره ی ـت ـعقب ـب

ــا شھـرونـد دارای  ا ـممـکن اسـت جــامــعھ ای ـکھ در آن میلیون ھـ آـی
لـیون نــــفر  ـتـحصـیالت عــــالی ھســــتند و نــــزدیک بــــھ ۶٠ مـی
ــت دارنــد یک ـکـشور در  ا اینترنـ دســترسی بــھ تــلفن دســتی و ـی
لـیون ایـرانی  ا ـممـکن اسـت دھــھا مـی حـال «پَـس َروی» بـاشـد؟ آـی
چــشم بــر فــرورفــتن در بــاتــالق بســتھ بــاشــند و نــدانــند ـکھ چــھ 

ـگذـشتھ و ـچھ می گــذرد؟ 

ات  نـی ھ احـساسـات و ذـھ ــوان ـب ھ اـین سـؤال ھـا می ت اسـخ ـب بـرای ـپ
ــوان بــــا تـــــوجھی بــــھ نــــقش  مــــراجــــعھ ـکرد و نـیز می تـــ
اسی بــھ  ــتماعی و سـی ــتصادی و مــوقعیت اجـ زیرســاخــت ھــای اقـ
ا  تار ـم وـش رداـخت. در اـین ـن عیـین جـایگاه تـاریخی یک ـکـشور ـپ ـت
ری  ّمی و قــابــل انـــدازه گـی بــھ ســراغ بــرخی شــاخــص ھــای ـک
ران بـــھ  ا اـی می رویــم تـــا اـین فـــرضیھ را ـسـنجـیده بـــاشیم ـکھ آـی
ھ می آیـد یک  ت. آن ـچ ا پَسـرـف سـوی پیشرفــت در حـرکت اسـت ـی
ل در ـچنـین نــــوع  لـیـست مــــفصل و کامــــل از عــــوامــــل دخـی
ســنجش گــری ھــا نـیـست، امــا در چــارچــوب یک مــقالــھ بــھ مــا 

اره می دھــد.  ایــده ای در اـین ـب

میزان جذب سرمایھ 

ــتصادی یک  یکی از مـــولـــفھ ھـــای اصـلی ســـنجش مـــوقعیت اقــ
فتھ می شـود  ایھ در اقـتصاد آن اسـت. ـگ رـم زان ـجذب ـس ـکـشور مـی
زان  ــایست بــتوانــد حــداقــل دو بــرابــر مـی ـکھ یک اقـــتصاد می بـ
ــتھالک خــود ســرمــایھ جــذب ـکـند تــا فــعالیت تــولیدی آن بــھ  اسـ
ران اـین شــاخــص بــھ فــرامــوشی  صــرفــھ مــحسوب شــود. در اـی
ــتھالک، بــھ نســبت  ــزینھ ی اسـ ســپرده شــده و بــرای ســالــھا ھـ

ســرمــایھ ی تــزریق شــده، کاھــش یافــتھ اســت؛ ـیـعنی تــولید بــھ 
زی تــولید  صــرفــھ نـیـست، مــنابــع را می ســوزانــند ـکھ فــقط چـی
ــتصادی  ــای اقـ رده بــاشــند بــدون آن ـکھ اـین تــولید بــا معیارھـ ـک
وـشت تــاریخی  رـن د. در ـمـملـکتی ـکھ آب ـس اـش سـازگـاری داشـتھ ـب
رای تـولید یک ھـندوانـھ ی صــادراتی،  م می زده اسـت ـب آن را رـق

۴۵۵ لـیـتر آب ـمصرف می کرده انــد. 

تھ ٣  ذـش ران در سـال ھـای ـگ ایھ در اـی زان جـذب سـرـم توـسط مـی ـم
ل  ر، بــــھ دلـی ارد دالر بــــوده اســــت. در ســــال ھــــای اخـی لـی مـی
رده اســت. در سـال  ھ سـوی کاھــش مـیل ـک تحــریم ھــا، اـین عـدد ـب
ران ۵.١  ٢٠٢٠ ـکل ســـرمـــایھ ی خــــارجی جـــذب شـــده در اـی
ارد دالر  لـی ارد دالر بــوده اســت. امــا ـحتی اگــر ـھمـین ٣ مـی لـی مـی
ارد دالر در تــرکیھ مــقایسھ  لـی را بــا مــتوســط ســاالنــھ ی ٢٠ مـی
م ـکھ اـین ـکـشور، در یک ســال، در حــدود ٧ ســال  نـی ـکنـیم می بـی
د. پـــس شـــانـــس تـــرکیھ بـــرای  ـن ران جـــذب ســـرمـــایھ می ـک اـی
ران  ــتھالک و ســرمــایھ ٧ بــرابــر اـی ان اسـ بــرقــراری تــعادل مـی
اســت. اـین امــر ســبب شــده اســت ـکھ اقــتصاد تــرکیھ خــصلت 
رده و مـازاد ـمصرف داخـلی ـخود را صـادر ـکـند.  دا ـک تـولیدی پـی
ــد،  ارد دالر در ســال می رسـ لـی ــادراتی ـکھ بــھ رقــم ١۶۵ مـی صـ
ارد دالر  لـی حــــال آن ـکھ ایـران، در بھــــترین حــــالــــت، ۴٠ مـی
ــادراتی تـــرکیھ  صـــادرات دارد. اـین تـــوان چـــھار بـــرابـــر صــ
ھ  د ـکھ ـب اـش ایھ می ـب رـم رـتری آنکـارا در ـجذب ـس ـجھ ی ھـمان ـب تـی ـن
م  راـھ ولید بـاالیی در حـوزه ھـای مـختلف ـف درت ـت ـطور فــزاینده ـق

رده اـست.  ـک

ھ  ھ واســطھ ی آن تــولید، ـب ایھ و ـب رـم م ـکھ وجـود ـس نـی وش نـک راـم ـف
ـجاد تـقاضـا در  ــتغال، ـکـسب درآمــد، قــدرت خــرید، اـی مــعنای اشـ
م  ازـھ ذا، تـولید ـب افی و ـل رای عـرضـھ ی ـک الش بـازار ـب بــازار، ـت
از داخـلی  ھ اـین نـی اسـخگویی ـب رای ـپ ولید بـیـشـتر ـب بـیـشـتر اسـت. ـت
ــتغال،  ـشـتر، اشـ ره ی ســرمــایھ گــذاری بـی جـی خــود بــار دـیـگر زـن
ــتصادی  د و رشـــد اقــ ـن ـکـسب درآمــــد و ... را بــــازتــــولید می ـک
ــد. در ـھمـین حــال،  عــمومی ـکـشور تــقویت شــده و ادامــھ می یابـ
نــبود ســرمــایھ بــھ مــعنای نــبود تــولید، بیکــاری، عــدم درآمــد، 
کاھــش قــدرت خــرید، کاھــش تــقاضــا، نــبود ضــرورت تــولید 

ود بـیـشـتر اـست.  رای ـعرـضھ و در ـنتـیـجھ بیکـاری و رـک ـب

٩
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ران از سـال ٢٠٠١  م اـی نـی ھـمان طـور ـکھ در تـصویر زـیر می بـی
ارد دالر ـجذب  لـی تھ اـست ـھرـگز از ـمرز ۵ مـی توانـس ـبھ اـین ـسو ـن

بور ـکـند.  ایھ ـع ـسرـم

جایگاه اقتصاد ایران در سطح جھان 

ر اسـاس  ــتصادی جـھان ـب وـضعـیت ھـر ـکـشور در رتـبھ بـندی اق
ســھم آن در تــولید نــاخــالــص جــھانی می بــاشــد. در آســتانــھ ی 
ــایی مــانــند عــربســتان  ران ھــمپای کشورھـ ــقالب، اقــتصاد اـی انـ
ــقالب، در حـالی ـکھ آن دو  ســعودی و تــرکیھ بـود. امـا ـپس از ان
ـکـشور بــھ افـــزایش مســـتمر ســھم خــویش در اقـــتصاد جـــھانی 
ھ سـوی کاھـش مــداوم اـین سـھم رفـت.  ا ـب ادامــھ دادنــد، ـکـشور ـم
ران در  در حـــالی ـکھ در ســـال ١٣۵۶-١٣۵٧ ســـھم اقـــتصاد اـی
ـمـللی ٢ درصــد بــود، بــعد از چھــل و دو ســال نـھ  اقــتصاد بـین اـل
لـکھ  ــود ـب ده نمی شـ زان دـی فــقط ھـیچ رشـــدی در افـــزایش اـین مـی
ھ عـنوان یکی از  ا، ـب نک ـکـشور ـم م ـنصف شـده اسـت. اـی اـین رـق
ن، از حـیث مــنابــع  ثــروتــمندتــرین ســـرزمین ھـــای کـره ی زمـی
نھا یک درصـد از ـکل اقـتصاد جـھانی را نــمایندگی  نی ـت رزمـی زـی

د.  ـن می ـک

در جســتجوی عــلت اـین امــر بــاز بـھ ھــمان مــوضــوع نخســت، 
ھ طـور مـثال،  ایھ می رسیــم. ـب رـم ذب ـس ایی در ـج واـن دم ـت ـیـعنی ـع
ایھ گـذاری مســتقیم  رـم قط یک ھـزارم ـس ران ـف ال ٢٠٢٠ اـی در ـس
ارد دالر بـــوده  لـی خـــارجی در جـــھان را ـکھ مـــعادل ١۵۴٠ مـی
ھ خـود اخــتصاص داد، ـیـعنی ـکـمـتر از یک دھـم درصــد.  اسـت ـب
در ـھمـین مـدت، امــارات متحــده ی عـربی ١٠ بـرابـر، تــرکیھ ۵ 
ر  راـب ر و عـراق و عـمان ٢ ـب راـب ر، عـربسـتان سـعودی ٣ ـب راـب ـب
ران ســرمــایھ گــذاری خــارجی جــذب کردنــد. اـین در حــالی  اـی
اســــت ـکھ ســــال ٢٠٢٠ در ســــطح جــــھانی یک کاھــــش ۴٠ 
درصــدی در ـکل ســرمــایھ گــذاری ھــای خــارجی وجــود داشــتھ 

اســت ـکھ اـین خــود حـکاـیت از احــتمال بــرتــری بــاز ھــم بـیـشـتر 
ھ نســبت ایـران، در صــورت مــقایسھ در یک  کشورھــای فـوق ـب
ــتصادی ـکھ ســرمــایھ ی بــسنده جــذب  شــرایط عــادی، دارد. اقـ
د  ـن افی دریافــت ـنمی ـک د بـھ مـثابـھ بــدنی ـکھ آب و غــذای ـک ـن ـنمی ـک

اری و ـمرگ می رود.  ـم ـبھ ـسوی ضـعف و الغـری و بـی

ایھ ـھای داخـلی  رـم ل ـس حـیف و مـی

ران عــدم بــازگشــت درآمــد ارزی  از ـمشـکالت دـیـگر اقــتصاد اـی
ھ سـوی  ایھ ھـای داخـلی ـب اشی از صــادرات و نـیز ھـدایت سـرـم ـن
اری از  سـی رانــت خــواری و فــعالیت ھــای غـیر تــولیدی اســت. ـب
ــات تـــولیدی ارزان و فـــراوان  ران از امکانــ تـــولیدکنندگـــان اـی
ـکـشور بھـــره می بـــرنـــد و بـــعد، درآمـــدھـــای ارزی نـــاشی از 
ــولیدات را بــاز نمی گــردانــند. مــنابــع مــصرف  صــادرات اـین تـ
دن  ال ـخشکـی ل در ـح ھ ـھمـین دلـی ا تجـدید نمی شــود و ـب می شـود اـم
ع را  ناـب رگـردد، اـین ـم ود ـب ول ھـایی ـکھ قـرار ـب و اتــمام اسـت. ـپ
ره  بـازسـازی ـکـند و رونــد تــولید را تــداوم بخشــد در خــارج ذخـی
ران و نـیز تــمام  ار اـی روی ـک ا سـرمـایھ گــذاری می شــود و نـی و ـی
قل  مل و ـن از و ـح رق و ـگ ات آب و ـب دـم ع و تــاسیساتی ـکھ ـخ ناـب ـم
ار اـین فـــعالیت ھـــای تـــولیدی گــذاشــتھ انــد ھـیچ  تـی ارزان در اـخ
ــولیدات  ار خــود ـیـعنی درآمــدھــای ارزی تـ ـسـھمی از حــاصــل ـک
ــادراتی نــــدارنــــد. از یک جـیب می دھــــد و از جـیب دـیـگر  صـــ
تاری.  اـخ زی ـنصـیـبش نمی شــود؛ اـین ـیـعنی ورشـکـسـتگی ـس چـی

زان درآمــد ارزی بــازگشــت  در ســال ھــای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ مـی
ارد دالر بـــوده اســـت. بـــا  لـی ران مـــعادل ٨ مـی داده نشـــده بـــھ اـی
ھ طـور  م ـکھ در اـین سـال ھـا، ـب نـی ھ نــمودار بـاال می بـی مـراجـعھ ـب
ده در ایـران،  ایھ ی خـارجی ـجذب ـش راـبر ـکل سـرـم توـسط، ۴ ـب ـم
ناـبع مـتعلق  ار ایـرانی و ـم روی ـک مت نـی ده از زـح ول ـحاـصل ـش ـپ
ران  لت اـی ع از ـم ازنگشـتھ و در واـق ھ ـکـشور ـب ھ اـین سـرزمین ـب ـب
غــارت و دزدیـده شــده اســت. در بــرخی مــوارد تــولیدکنندگــان 
ند سـپاه ـحتی ھــزینھ ی مـصرف آب و  ھ نـھادھـایی مـاـن وابســتھ ـب
ھ نـوعی بــرایشان  رداخـت نکـرده و تــولید ـب وـخت را ـپ رق و ـس ـب

ده اـست.  مام ـش ـگان ـت راـی

تی و حـکوـمتی ســبب می شـــود ـکھ ھــرگــز پی  فــساد ـعمـیق دوـل
ری جــدی در اـین مـــوارد صـــورت ـنگـیرد و رونـــد خـــروج  گـی
ـماتیک در  ـسـت ھ طـور سـی ران ـب ع مـردم اـی ناـب ا و غـارت ـم روت ـھ ـث
طــول دســت ـکم ســھ دھــھ از اـین چھــل و دو ســال ادامــھ داشــتھ 
ھ طـور مــثال، در سـال ١٣٩٨ تــعداد شــرکت ھــایی ـکھ  بـاشـد. ـب
ــایست چــھار مــاه پــس از پــایان مــعامــلھ ی  طــبق قــانــون می بـ
خــارجی خـود ارز حـاصـل از آن را وارد ـکـشور کـرده، امـا در 
ھ ١۵ ھـزار مـورد می رســد. ١۵ ھـزار  ــد، ـب عـمل ـچنـین نکرده ان

١٠
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ــات، ارز  اری از امکانـ سـی ــتفاده از مــزایا و ـب شــرکت ـکھ بــا اسـ
روی انـــسانی ارزان، آب  دولـتی، بـــرق ارزان، گـــاز ارزان، نـی
ـجھ ی بــھ دســت  تـی ــد و در عـین حــال، ـن ارزان و... تــولید کرده انـ
آمـــده از ھـــمھ ی اـین مـــزایا را بــھ صــاحــبان اصـلی آن، ـیـعنی 

د.  ده اـن گرداـن ازـن ران ـب اقـتصاد اـی

ــادرات،  ارد دالر صـ لـی در ســال ١٣٩٨ در ازای بـیش از ۴١ مـی
ران بـازنگشـتھ اسـت.  ھ اـی ز ـب رـگ ارد دالر آن ـھ لـی بـیش از ١۶ مـی
ارد دالر مــنابــع مــختلف  لـی اـین بــھ مــعنای از دســت دادن ١۶ مـی
ران و تحــمل ھــزینھ ھــای فــراوان بــرای  ـطبـیعی و انــسانی در اـی
ارد دالر ارزش افــزوده می بــاشــد. اـین رونــد  لـی تــولید اـین ١۶ مـی
ران را از درون ـتھی  دھــھ ھــاســت ـکھ ادامــھ دارد و اقــتصاد اـی
ازگشـت  توسـط عـدم ـب رده اسـت. می تــوان حـدس زد ـکھ اگـر ـم ـک
ارد دالر ھـم بــوده بـاشـد، ـکـشور  لـی در اـین ۴٢ ســال تــنھا ١٠ مـی
ارد دالری محــروم مـانـده اســت. امـا  لـی از یک سـرمـایھ ۴٢٠ مـی
ھ گــفتھ ی بــانک مــرکزی در سـال ١٣٩٧ اـین  م ـب نـی فـرامـوش نـک
ارد  لـی می حـدود ٣٠ مـی ھ رـق ازگشـت ارز صــادراتی ـب م عـدم ـب رـق

اـلغ می شـده اـست.  ورو) ـب ارد ـی لـی دالر (٢٧ مـی

ر تـولیدی  عالیت ھـای غـی ایھ ـھای داخـلی ـبھ ـسوی ـف رـم ھـدایت ـس

تی اسـت ـکھ  لـی ار اـق تـی پـول قـابـل تــوجھی در داخــل ـکـشور در اـخ
تــا اـین جــا نــشان داده تــمایلی بــھ ســرمــایھ گــذاری تــولیدی و 
ل خــطرھــای  ــرینی نــدارد. ـبـخشی از اـین گــرایش بــھ دلـی کارآفـ
نـاشی از سـرمـایھ گــذاری در یک اقــتصاد بی ثــبات، مــافیایی و 
ل عـــدم آشــــنایی  ـگر، بـــھ دلـی فـــاقـــد اـمنـیت اســـت و ـبـخشی دـی
ھا از  دم درک آـن رـھنگ تـولید و ـع ا ـف ا ـب ایھ ـھ صـاحـبان اـین سـرـم
مـــنطق حـــاکم بــر اقـــتصاد ســرمــایھ داری. صـــحبت بــر ســر 
ــای یک شــبھ اســت ـکھ از مـــشاغلی مــانــند ســپاه و  میلیاردرھــ
ھ ثـروت ھـای نــجومی  ــافیایی، نـاگـھان، ـب ـبسـیج و زدوبــندھــای م
ھ ـھمـین  ھ تــولید می شــود. ـب ــند ـکھ ثـروت چـگوـن ده و نمی دانـ رسـی
ران  رـتر در اـی ای در دـست طـبقھ ی ـب ول ـھ ل، ـبخش عـمده ی ـپ دلـی
اذب ـکـسب ـسود می رود، راـنت خـواری  بال ـفرصـت ـھای ـک ـبھ دـن
ند  ھ سـمت پــروژه ھــای کوتــاه مـدت و تــجاری مـاـن ا ـب د و ـی ـن می ـک
ــازی، قـصرسـازی و امــثال آن از طـریق جـنگل خــواری  ویالسـ

د.  اـش ره می ـب و غـی
ھ حـدی اسـت ـکھ  ھ سـمت «پـول آسـان سـاخـتن» ـب اـین گــرایش ـب
د و قــواره، وارد آن شـده اسـت و  مام ـق ا ـت ـحتی دســتگاه دولـت، ـب
ردن  ــران»، بــھ ســرکیسھ ـک بــا تــرتیب دادن تــلھ ی «بــورس تھـ
لـیون  ا اعــطای ٢۴ مـی رد. در سـال ١٣٩٩ دولـت ـب مـردم اقــدام ـک
د ســھامــداری» جــدید بــھ یک رشــد ٢٢۴ درصــدی در اـین  «ـک
ھ دســت زد و بــھ اـین تـــرتیب، فــرھــنگ ضــد تـــولیدی و  ـن زمـی

ده ی  دون فـعالیت سـازـن ول آسـان و ـب رای ـکـسب ـپ ازی ـب ورس ـب ـب
ــتصادی را دامــن زد. اـین امــر بــھ خــوبی نــشان می دھــد ـکھ  اقـ
ــھادینھ  ران نـ گــرایش «پــولــسازی بـا پــول» در بــطن اقــتصاد اـی
رای ھـدایت  ده اـست و ھـیچ تــمایلی، ـجز در ـحرف و شـعار، ـب ـش

ود نـدارد.  ولید و کارآفــرینی وـج ا ـبھ ـسمت ـت ول ـھ ـپ

در حــالی ـکھ در تــمام جــھان از «بــازار ســھام» بــرای تــزریق 
ھا  وـسعھ و گسـترش آـن ای تـولیدی و ـت ھادـھ ایھ ی بـیـشـتر ـبھ ـن سـرـم
ھ ی مـالی»  مارخـاـن ھ یک «ـق ران آن را ـب اســتفاده می شــود، در اـی
اـال  اـ و کاـرت ھــاـــــ از ـب اـس ـھ مـاـم ـت بـدـیلـ کرـده انــدـــــ ـکھـ در آن، ـت ـت
ــتکاری می شــود تــا پــول قــماربــازان-یا ھــمان ســھامــداران  دسـ
رون بـکـشـند. اـین امــر ســبب می شــود  ـبـشان بـی کـوچک- را از جـی
عی نســـبت بـــھ نـــھادھـــا و  ـکھ اعـــتماد ســـرمـــایھ گـــذاران واـق
ل،  سـازوکارھـای مـتعارِف اقــتصادی سـست ـشود و ـبھ ـھمـین دلـی
ول ھـای خـود را  ا ـپ تھ ـکھ ـی رـف وی در آنـھا شـکل ـگ یک گــرایش ـق
در بــانک ھــا بــخوابــانــند و ســودھــای ١٩ درصــدی و بــاالتــر 
ا، بــھ دالر و طــال و ـمسـکن تــبدیل و بــھ فـکر  دریافــت ـکـنـند و ـی

ند.  اـش ارج از ـکـشور ـب ھا ـبھ ـخ روج آـن ـخ

اـین وـضعـیت مــوجــب شــده اســت ـکھ اـین پـــول ھـــای ھـــنگفت 
ھ جـان اقــتصاد  ــقدینگی» مخـرب ـب اـلب «غـول ن سـرگـردان در ـق

ران بیافـتد و ریشھ ھــای تـولیدی آن را بخشکانــد.  اـی

غول نقدینگی 

ا خــوب نـیـست، بســتگی  ــقدینگی بــھ خــودی خــود بــد ـی حجــم نـ
ھ سـمت  تی ـب دن و کاربــرد آن دارد. وـق رآـم ھ مــوقعیت ـب مســتقیم ـب
د  ـن ــولیدی شــرکت می ـک تــولید نــمی رود و در فــعالیت ھــای غیرتـ
اید یک  ھ طـور مـعمول ـب ــد. ـب ورم شـدید می کشان ھ ـت اقــتصاد را ـب
ــتصادی  ــقدینگی و رشــد و تــوســعھ ی اقـ ان رشــد نـ تــناســبی مـی
تی اـین رابــطھ قـطع شــود، اقــتصاد بــدون رشـد شـاھـد  بـاشـد. وـق
ــقدینگی اســت. اـین افــزایش حـکاـیت از سیاســت ھــای  افــزایش نـ
ــای ســاخــتاری، خــصولتی شــدن اقــتصاد و  غــلط دولـتی، عیب ھـ
ــافیایی و فــساد و رشــوه خــواری  ــتقرار روابــط مـ در نــھایت، اسـ

فـراگیر دارد. 

ــتصادی و رشــد  جــدول زـیر بــھ خــوبی عــدم تــناســب رشــد اقـ
ــد.  ا ١٣٩٨ نــشان می دھ ــقدینگی را در طی سـال ھـای ١٣٩٣ ـت ن
ــود امــا بــا اـین ھــمھ  ده نمی شـ ان اـین دو دـی ـکـمـترـین تــناســبی مـی
م ـکھ رونــد ادامــھ یافــتھ اســت و بــھ حجــم بی ســابــقھ ی  نـی می بـی
د و  ارد تــومــانی در پــایان ســال ١٣٩٩ رسـی لـی ٣٣٨٠ ھــزار مـی
ــقدینگی از  زان نــ احـــتمال داده می شـــود ـکھ در ســـال ١۴٠٠ مـی
ارد تــومــان عــبور ـکـند. ظــرفیت پــایین  لـی رقــم ۴۶٠٠ ھــزار مـی
اقـــتصاد ـکـشور بـــرای تحـــمل اـین بــار یکی از شــاخــص ھــای 
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انک مـرکزی و  ای مـالی، ورشـکـسـتگی ـب تارـھ اـخ دن ـس اـن اـش روـپ ـف
لی اـست.  ول ـم بی ارزش ـشدن بحـران زای ـپ

وبی  ذـشتھ ـبھ ـخ ای ـگ ال ـھ د نــقدینگی در ـس د رـش گاھی ـبھ روـن ا ـن ـب
ارد  لـی زی حـدود ٣ ھـزار مـی ھ طـور روزانــھ چـی م ـکھ ـب ابـی درمی ـی
ــود. اگــر در نــظر  ــقدینگی ـکـشور افـــزوده می شـ تــومــان بــھ نـ
ھ حـدود ٧٠  ــھ ی پــرداختی ـب ھ ی یاران اـن اـھ ـبگـیرـیم ـکھ ـکل مـبلغ ـم
زان ۴۵ ھــزار ۵٠٠ تـومـان در مـاه  ھ مـی ران ـب لـیون اـی ا ٨٠ مـی ـت
م ـکھ ســـھم اـکـثرـیت  ابـی زی در ـھمـین حـــدود اســـت، در می ـی چـی
ال افــزایش مـعادل ١٢  ران از نــقدینگی در ـح عھ ی اـی مـطلق جـاـم
ھ خــوبی نــشان  ناسـب ـب روز از ٣۶۵ روز در سـال اســت. اـین ـت
ار  لـیت ـبسـی ھ طـور عـمده در دسـت اـق ــقدینگی ـب می دھــد ـکھ اـین ن
کـوچکی قـــرار می گیــرد ـکھ ـگـفتـیم در پی ســاخــتن پـــول بـیـشـتر 
ھ  ل، ـھر حـرکتی ـکھ ـب ھ ـھمـین دلـی ا آن اسـت و ـب آسـان و سـریع ـب
ا ـمسـکن بــردارد می تـوانـد نــتایج تـورم  سـوی بــازار ارز، طـال ـی

اـشد.  وزه داشـتھ ـب دید در آن ـح زای ـش

ان فــعالیت  نــمودار بــاال بــھ روشـنی عــدم ھــرگــونــھ تــوازن مـی
لـیت بــرتــر را  تــولیدی در ـکـشور و اضــافــھ شــدن بــر ثــروت اـق

ودن ادامــھ ی  شان می دھــد. فـقدان درک اقــتصادی از نـاممکن ـب ـن
ران و  اکم ـبر ـکـشور، اـی ده اـست ـکھ طـبقھ ی ـح د ـسبب ـش اـین روـن
اید  بـیـند ـکھ در آن ـب زرگ ـب ـنو ـب ھ یک ـکازـی ثاـب ھ ـم اقــتصاد آن را ـب
حــــداکثر ســــود را بــــا قــــمار روی ارز و طــــال و ـمسـکن و 
ھ دسـت آورد و  حــساب ھــای پـرسـوده (شــبھ پــول) و امــثال آن ـب
بــعد ھــم، بـا انــتقال ثــروت خــود بـھ خــارج، آمــاده بـاشـد ـکھ بـا 
ــگریزد. تــمامی  ھ خـارج ب آغـاز فـروپـاشی و شـورش و جـنگ ـب
ت اقــتصادی و دورنــگری  د دانـش، دراـی اـق مند ـف روـت طـبقھ ھـای ـث

د.  تھ اـن داـش تر از اـین ـن ـسرـنوـشتی بـھ

اقتصاد اجتماعی 

ــتصادی ـکھ تــا اـین جــا بــرشــمردیم  الن اقـ اـین پــارامــترھــای ـک
فی، ضـربـھ و لــطمھ ی خــود را بـر اقــتصاد  ـن ــویترین اثــرات ـم قـ
ــد.  ــره ی مــردم، وارد کرده انـ ا ھــمان ـمعـیـشت روزمـ ــتماعی، ـی اجـ
عاتی، جـمعیت زـیر ـخط  رین گـزارش ھـای مـطاـل ازه ـت راـساس ـت ـب
ران بـین ســال ھــای ٩۶ تــا ٩٨ افــزایش ١٠٠  فــقر مــطلق در اـی
ده اســت.  لـیون نــفر رسـی رده و بــھ رقــم ٢۵ مـی دا ـک درصـــدی پـی
ا  ــقطھ ای ـکھ یک فـرد، ـی م خـط فـقر مـطلق ـیـعنی ن نـی فـرامـوش نـک
ند آب  ھ تــامین نیازھــای اولیــھ ی خـود مـاـن یک خــانــواده، قــادر ـب
ره نـیـست.  ــانی، آمــوزش و غـی ــامیدنی، ـمسـکن، خـدمـات درمـ آشـ
ھ حـال خـود واگـذاشـتھ می شـونـد  ـگر، اـین افــراد ـب ھ عــبارت دـی ـب
ان  ا از مـی تــا بــقای خــویش را بــھ ھــر طــریق تـــامین ـکـنـند و ـی
اضـر، طـبق آمـار رسـمی، ٣٠ درصـد از ـکل  ال ـح د. در ـح روـن ـب
ھ سـر می بــرد و بــرآوردھــای  ران در اـین وـضعـیت ـب جــمعیت اـی
می اـین رقــم را ـحتی فــراتــر از ۵٠ درصــد جـــمعیت  غـیر رـس
ـسـتان و  ــند. در بـــرخی از اســـتان ھـــا مـــانـــند سـی ران می دانــ اـی
بــلوچســتان اـین رقــم ٧٠ درصــد ھــم بـیـشـتر اســت. پــدیده ھــایی 
مــثل مــرگ نــاشی از ســوء تــغذیھ و گــرسنگی مــطلق در حــال 

افـزایش اـست. 

د. بــھ  ـن فــقر مــطلق انــسان ھــا را بی خــانــمان و بی تــغذیھ می ـک
ا  رـھ وی حــاشیھ ی شـھ ھ ـس نک ـب ــا ایـرانی اـی ل، میلیون ھ ـھمـین دلـی
د بی  ـنان ـسراـسر ـکـشور ـبھ رـش ده و جـمعیت حـاشیھ ـنشـی ده ـش راـن
ای  رـھ دیده در شـھ ده اسـت. ـپ قھ ۴٠ درصـد ـکل جـمعیت رسـی اـب ـس
بــزرگی مـانـند تھــران، تــبریز و اصــفھان در حـال گســترش بی 
سـابـقھ اســت. تــمام خــانــواده ھــایی ـکھ تـا اـین جـا در درون اـین 
ل تــورم، گــرانی، بیکـاری و  ــد بــھ دلـی شھــرھــا زنــدگی می کردنـ
رون شھــر پــرتــاب شــده و در  کاھــش درآمــدھــا، بــھ ســوی بـی
ا  مــناطقی ـکھ فــاقــد ھــرگــونــھ اســتانــدارد ـمسـکن، مــعماری و ـی
ران  ا ھــمان زنــدگی در اـی رفــاه شھــری اســت بــھ تــنازع بــقا ـی

ند.  شغوـل امـروز ـم
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د  ـن ـن ان ھــایی زنـــدگی می ـک لـیون ایـرانی در مـک در حــدود ٣٨ مـی
ا سـیـسـتم  ا بــرق ـی ـکھ از خــدمــات شھــری مــانــند آب لـولـھ ـکشی ـی
جــوی آب و فــاضــالب، تخــلیھ زبــالــھ و … محــرومــند. در اـین 
ن فــروشی،  ند خـشونـت، فـقر، ـت ھ مکان ھــا پــدیده ھـایی مـاـن وـن ـگ
اد و امـــثال آن در حـــال رشـــد ـچـشـمگـیر  تـی ودک فـــروشی، اـع ـک
ناطـق «بیـرون  ھ عــنوان ـم اری از مــوارد ـحتی ـب سـی اسـت و در ـب
از حــوزه ی قــانــون» تــوســط بــانــدھــای قــاچــاقچی و مــافیاھــای 
ده  ار بــھ جــایی رسـی الت ھــا و اشــرار مســلح اداره می شــونــد. ـک
اســت ـکھ بــرخی خــانــواده ھــا از شــدت فــقر ـحتی نمی تــوانــند 
ناطـق حـاشیھ ـنشـین  ل ھـای الزم بـرای بـقای خـود در اـین ـم حـداـق
ھ حــاشیھ انــدر حــاشیھ ھــای بیـرونی آن رانــده  را تــامین ـکـنـند و ـب
ار را  می شــونــد. بــھ طــور مــثال، در خــوزســتان اـین رونــد ـک

ا ـبھ «غــارنشینی» کشانـده اـست.  واده ـھ اـن رخی ـخ رای ـب ـب

چشم انداز سیاسی کشور 

ــتصادی و  بــا نـــگاھی ســـریع بــھ بـــرخی از شــاخــص ھــای اقـ
ران  اشی سـاخـتاری در اـی روـپ م ـکھ ـف نـی ران می بـی اجــتماعی در اـی
ده ی نخســتین آثــار غـیر  ـن آغــاز شــده و اـین رونــد می رود ـکھ زاـی
ون «مــدیریت»  ـترل»، ـچ ـن د. می گــوییم «ـک اـش ود ـب اـبل ـکـنـترل ـخ ـق
تی جــامــعھ  نـی ـترل» اـم ـن ـکـشور ســال ھـاسـت ـکھ رھــا و فــدای «ـک
ــتقرار فــضای  م جــز بــقای خــود از طــریق اسـ شــده اســت. رژـی
غیـیر و بھــبود  ھ تـوان ـت ھ دغـدغـھ ای دارد ـن وحشـت و ســرکوب ـن
و اصــالح. امــا آثــار و عــوارض جــبری اـین شــرایط در حــال 
زش بــناھــا و  ظــھور اســت. آتــش ســوزی ھــا، انــفجارھــا و رـی
اپی و گســترده، در سـراسـر ایـران،  ھ صــورت پـی سـاخـتمان ھـا ـب
نــمادی اسـت از آغــاز مـرحـلھ ی فیـزیکی فــروپــاشی. ھـمزمـان، 
ده و در ـحال ورود ـبھ  از ـش اشی روانی اعـضای ـجاـمعھ آـغ روـپ ـف
ای آن را در  مادـھ اشی جـمعی ھسـتیم ـکھ نخســتین ـن روـپ لھ ـف رـح ـم
ند آن چـھ در روزھــای  ــنطقھ ای، مـاـن زدوخــوردھــای قــومی و مـ
ا ـکـشـتھ  د و ـی دید آـم رخی سـاکنان اردبیـل و آسـتارا ـپ ان ـب ر مـی اخـی
م.  نـی لوچسـتان، می بـی ـسـتان و ـب فره در سـی واده ی ھـشت ـن ـشدن خـاـن

از  ھ ـسوی ـف تن ـب ھ مـعنای رـف اشی اجــتماعی ـب روـپ ـکلـید خـوردن ـف
اسی را  آخــر فــروپــاشی ـکـشور اســت ـکھ بـا خــود فــروپــاشی سـی
رک انـتخابـات ریاســت  د. نـزول سـطح تــدارک سـی ـن تــقویت می ـک
جــمھوری ١۴٠٠ حـکاـیـتـگر فََشـل شـدن سـاخـتارھـای وامــانــده ی 
ــای مــــالی و  ران اســــت. بـــا تشــــدید کمبودھـــ حکومــــت در اـی
ــدیریتی، در ادامــھ، دســتگاه دولـت مــرکزی فـلج  ــای م آشفتگی ھـ
ھ آن  دن ـب ا رسـی می شــود و ـکـنـترل ـکـشور را از دسـت می دھــد. ـب
ــراکنده و محــلی  شــرایط بــاید مــنتظر واـکـنش مــتقابــل مــراکز پـ
رج و  ھ ـھ د ـب واـن ران بــاشیم. امـری ـکھ می ـت ر اـی راـس درت در ـس ـق

ــزیھ ی ـکـشور منجــر شــود. افــرادی  مــرج، جــنگ داخــلی و تجـ
مـثل محــمود احــمدی نـژاد می تــوانــند، در ـکـنار بـرخی دـیـگر از 
ــئوالن و ائــمھ جــمعھ و فــرمــانــداران  ا مسـ فــرمــانــدھــان ســپاه ـی
ـجاد آشـوب  قش ـمـھمی در اـی مــنطقھ ای و اسـتانـداران قـدرتـمند، ـن

ند.  اـش ران داشـتھ ـب ر ـبھ تجــزیھ ی اـی لی منـج ـم

شکاف امنیتی 

بـھ نــظر می رســد ـکھ سـرعـت حــرکت در اـین رونــد فــروپــاشی 
ران از چـند ھــفتھ ی گـذشـتھ بـیـشـتر شـده اسـت. اـین  سـاخـتاری اـی
ــھ ی دســتگاه ھــای  ــای مخفیانـ احــتمال اســت ـکھ دخــالــت ورزی ھـ
ھ آن  ند اســرائیل و شــبکھ ھــای وابســتھ ـب ــایی مـاـن تی کشورھـ نـی اـم
و، مـانـند محــمود  در داخــل، بـا مھــره ھــای قـابـل اعــتماد تـل آوـی
احــمدی نــژاد، اـین امــر را شــتاب بـیـشـتری ببخشــد. مــحاســبات 
اتــاق ھــای فـکر مــوســاد نــشان می دھــد ـکھ بــرای نــابــودســازی 
ازی  ایـران، بـھ عــنوان یک ھــدف اســتراتــژیک، شــاید دـیـگر نـی
بــھ اقـــدام نـــظامی مســـتقیم نــباشــد و تـــالش ھـــای ســـایبری و 
ــرابکاری و تخــــریبی از دور و درون، در بســــتر از ھــــم  خـــ
ران را  ــزیھ ی اـی ونی، بــتوانــد جــنگ داخــلی و تجـ ـن ــاشیده ی ـک پـ

حقق بخشـد.  ـت

لـیمی  عھ ی اـق اـج ـف

ده ی  ـن ـن ار نـــگران ـک بــر اـین مــوضــوع بــاید پــارامــترھــای ـبسـی
لـیمی را اضـافـھ ـکرد ـکھ خــبر از ســخت تــرین ســال  وـضعـیت اـق
ــدیده ی  پــنج دھـــھ ی گــذشــتھ در ١۴٠٠ و بـــعد، گســـترش دو پـ
لـیون ایـرانی در  ند ده مـی می» ـچ لـی ای اـق ھاـجرت ـھ از «ـم رـس دردـس
لوچسـتان و نـیز  ـسـتان و ـب ند سـی اـن ل زـیـست، ـم اـب اسـتان ھـای غیرـق
«جــنگ آب» می دھــد. ھـر دو این ھــا الــبتھ از ـھمـین حــاال آغــاز 
ده ابــعاد  ـن نی اســت ـکھ در مــاه ھــای آـی شــده انــد امــا قــابــل پـیش بـی
رد. اـین احــتمال  گـی ده ای بـھ خــود ـب ـن ـن ار نــگران ـک فــراگیر و ـبسـی
ــای  لـیمی کشورھـ را بــاید بـــدھیم ـکھ بــا گســـترش مــھاجــرت اـق
ان گــریختھ از مـیـھن  رانـی ران درھــا را بــھ روی اـی ــمسایھ ی اـی ھـ
وجـھ اسـت  ل ـت اـب ند. ـق زـن م دامـن ـب ھ اـین وـضعـیت وخـی د و ـب بندـن ـب
ـکھ بــــرخی از اـین کشورھـــــا از چــــند ســــال پـیش بــــا ـچنـین 
ران را بــھ طــور گســـترده  مـــحاســـباتی مــرزھــای خــود بــا اـی

شی کرده انــد.  وارـک دـی

برون رفت از فاجعھ 

ــا می رود ـکھ جـــدول فـــروپـــاشی ھـــمھ جـــانـــبھ ی  اـین رویدادھــ
ــشـور را  ـاسی ـک ـطی و سـی ـحـی ــسـت ـم ـــتـمـاعی، زـی ـــتـصـادی، اجــــ اقــــ
تـکمـیل ـکـند. بــرون رفــت از اـین مـــوقعیت دـیـگر ھـیچ راه حــل 
ا یک راه حــل  ا ـمـقـطعی نــدارد. ـی ـشھ ای، ســطحی ـی لـی مــوقــت، ـک
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م  ابـی اید بـی ــنایی، گسـترده و درازمــدت را ـب بـدیع، رادیکــال، زیرب
ــناختیم را پـــذیرا  لی ـکھ می شــ عـیت مـــحو ایـران، بـــھ شـک ا واـق ـی

بـاشیم. 

نــگارنــده بــر اـین بــاور اســت ـکھ بــرای ھــر ـمشـکلی راه حــل 
ــوید  ــظریھ ی بی نــھایت گـــرایی» بــھ مــا می گـ وجــود دارد. «نـ
ــراوانی مــوجــود اســت»، امــا اـین امــر  «ـھمـیـشھ راه حــل ھــای فـ
ران  ــزه ای مــنتظر مـلت اـی مکــانیکی و خــودبــخودی نـیـست؛ معجـ
ردی» و «اراده ی جـمعی»  از ـبھ «درک ـف رون رـفت نـی نـیـست. ـب
ھ اـین  دن ـب ال رسـی دون شک، شـمار ھـموطـنانی ـکھ در ـح دارد. ـب
ار بـــھ مـــرحـــلھ ی آخـــر رسیـده- در حـــال  ھ ـک درک ھســـتند -ـک
د اـین اـست ـکھ  بر ـب ا ـخ بر خـوبی اسـت؛ اـم افــزایش اسـت. اـین ـخ
ھـــنوز اـین بـــخش از جـــامـــعھ در پی تـــبلور ـبـخشـیدن بـــھ یک 

معی نـیـست.  اراده ی ـج

ــند عــبور از دو  گــذر از درک فــردی بــھ اراده ی جــمعی نیازمـ
ا مـشاھـده ی ضـرر و  رس ـب أس» اسـت. ـت عـنصر «تـرس» و «ـی
ل عــبور اســت. ھـر چـھ بـیـشـتر از فـاجـعھ ی ـمھـیبی ـکھ  اـب ان ـق زـی
تر و  ــوانیم بـھ اه شـویم می ت ود و کشورمــان اـست آـگ در انـتظار ـخ
زد، غــلبھ  بـیـشـتر بــر تــرس، ـکھ از جھــل بــر نـــتایج بــرمی خـی
ل نــداشــتن چــشم انــداز اســت.  ــاامیدی نـیز بــھ دلـی م. ـیأس و نـ نـی ـک
ـنده، مـــانـــند «جـــنبش  ـن قـــرار دادن یک چـــشم انـــداز امیــدوار ـک
ع  اـن ـنونی ـکھ ـم اسی ـک ا گـذر از حــاکمیت سـی وسـازی ایــران»، ـب ـن

اـشد.  د در اـین راسـتا ـمفـید ـب واـن ت، می ـت تـاریخی آن اـس

ان آگــاه بــدیھی جــلوه ـکـند ـکھ  رانـی اـین نـکـتھ بــاید بــرای ھــمھ ی اـی
ـنونی را بـھ یک حــاکمیت  ــتوانیم مــدیریت ضـد عــقالنی ـک اگـر بـ
اـلب یک اسـتراتـژی  وانسـت در ـق را تـبدیل ـکنـیم خــواھیم ـت خـردـگ
ران را از اـین وـضعـیت اسـف بـار نــجات داده  سـھ مــرحــلھ ای اـی
و بــھ صــف مــمالک ثــروتــمند و قــدرتــمند جــھان بــازگــردانیم: 
ــمحالل و  ـجاد اضـ مــرحــلھ ی نخســت) پــایان دادن بــھ عــامــل اـی
لـید و غــارتــگر و ضــد ایـرانی  فــروپــاشی ـکـشور، ـیـعنی نــظام ـپ
رای  ران ـب بات در اـی ـجاد ـث رحـلھ ی دوم) اـی اسـداری. ـم دی-ـپ آخـوـن
از دســت نــدادن و ھــدر نــدادن بـیـشـتر مـنابـع مـوجـود و حــفظ و 
زی  ھ رـی اـم رـن رحـلھ ی سـوم) ـب بھـره بــرداری ـمـنـطقی از آن ھــا. ـم
ری مــنابــع در چـــارچـــوب الـــگوی  ارگـی عـــقالنی بـــرای بــھ ـک
ناـبع ـکـشور.  عھ ی ـم وـس عھ ی پـایدار و افـزایش و تـکمـیل و ـت وـس ـت

رون از  ران و بـی ــای بـــالـــقوه بـــرای اـین مـــنظور در اـی نیروھــ
فـیت ایـرانی شـــــاید  روی انـــــسانی بــــا کـی ـسـتـند. نـی ران ـکم  نـی اـی
ــوانیم بــرای نــجات مـیـھن  بــزرگــترین ســرمــایھ ای اســت ـکھ می تـ
ری  م. پــس از آن، مــوضــوع بــھ خــدمــت گـی نـی روی آن حــساب ـک
ان اســت. بــا تــرکیب ســرمــایھ ی  رانـی ســرمــایھ ی مــالی ـعظـیم اـی

ــوان بــھ بــازســازی زـیـست بــوم ایـران،  انـــسانی و مـــالی می تـ
ـار آن،  ــن ـمی ایـــران و در ـک ـلـی ـــدِت حیــات اـق تــــــامیـن درازمــــ
اسـازی تــدریجی یک اقــتصاد تــولیدی در چـارچـوب الـگوی  رـپ ـب
ــاشیھ ی اـین  تــوســعھ ی پــایدار پــرداخــت. بــدیھی اســت ـکھ در حـ
ند دمکــراسی و آزادی و امـثال آن  اـن اسی ـم رونـد، پـدیده ھـای سـی
ناسـب خـود  تأخـر جـای و جــایگاه ـم ھ صـورت ـم ران ـب نـیز در اـی

د.  وـن را یافـتھ، مسـتقر و نــھادینھ می ـش

ق  پــــس، تــــعارف ھــــا و آرزوھـــــا را بــــاید در ـتـشخـیص دقـی
ــا ـکـنار گـــذاشـــت و قـــبول ـکرد ـکھ آن چـــھ ایـران،  ارجحیت ھــ
از دارد بــا حــفظ رتــبھ بــندی اـھمـیت بــھ اـین  امــروز، بــھ آن نـی

رتیب اـست:  ـت

درک نـقش رژیم کنونی بـھ عـنوان عـلت و نـابـودی مسـلم •
ایران، بھ عنوان معلول. 

ران • عھ ی زـیـست ـمحـیطی در اـی اـج تن اضــطراری ـبھ ـف رداـخ ـپ
ان.  رانـی وم اـی لـیمی زـیـست ـب و ـتـثبـیت شـرایط اـق

ــای یک اقــتصاد تــولیدی و پــویا • ر بـرپـایی زمینھ ھـ تــمرکز ـب
عھ ی پــایدار.  وـس گوی ـت در ـچارـچوب اـل

تــالش بــرای بــازســازی پیکــره ی مــتالشی شــده جــامــعھ ی •
ط انـسانی و اجــتماعی در آن.  ایـرانی و رواـب

اسی • ــتقرار تــدریجی پــدیده ھــای سـی ھ ســازی بــرای اسـ ـن زمـی
ھ و امـثال آن.  ـت سـی ند دمکــراسی، الئـی اـن ـم

الـبتھ کھ این مـوارد بـھ ھـم گـره خـورده و در ھـم تنیده اسـت، 
امـا این نـباید مـانـع از تـمرکز مـشخص مـدیریت کار بـر اھمیت 
و ضـرورت رعـایت گـام بـھ گـام ھـر مـرحـلھ بـراسـاس تـقدم و 

تأخر باشد. 

اری از  سـی ــازدن ـب ل درجــ نـــگارنـــده بــر اـین بـــاورســـت ـکھ دلـی
اسی داخــل و خــارج از ـکـشور در عــدم ـتـشخـیص  ــای سـی نیروھـ
ران اسـت.  جات اـی ژی ـن ــا در راســتای اسـتراـت درسـت ارجحیت ھ
ان  رای ـکـشوری ـکھ مـردم آن ـن ر دمکــراسی و آزادی ـب تـمرکز ـب
ده نـدارنـد الــبتھ ـکھ شیک و قــشنگ اســت، امـا واقــع  ـن و آب و آـی
از بــھ یک نــگاه تــازه  گــرا و دارای شــانــس مــوفقیت نـیـست. نـی
ھ و  ـت سـی ھ دمکــراسی و آزادی و الئـی رداخـتن ـب م ـکھ در آن، ـپ دارـی
ــد  ــا می رون ھ انــتھای صـف ارجحیت ھـ امــثال آن، شـوربـختانـھ، ـب
ھ گـرفـتن قــدرت  ــا، ـب و جـای خـود را، در راس جــدول اھمیت ھـ
ار بــرای  ـنونی و بــعد، نــظم و تــالش و ـک ــای ـک از دســت ھیوالھـ
ن و ســـاخـــتارھـــای  ران زمـی بـــازســـازی زـیـست بـــوم مـــادی اـی
اـشد ـکھ بـتوان  اید ایـرانی ـب د. ـب دـھ اقــتصادی و اجــتماعی ـکـشور ـب
در آن دمکــراسی الئیک و انــواع و اقــسام نــظام ھــای حـکوـمتی 
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رد؛ در  ا ـک رـپ ــوزیسیون را ـب خش ھـای مـختلف اپ مـورد آرزوی ـب
ایھ ـفطـیر اسـت».  غـیر اـین صـورت «بی ـم

ران  جات اـی رای ـن ا ـب ردن ـتالش ـھ اسی ـک رھیز از سـی ضـرورت ـپ
در اـین اســت ـکھ تــا حــداکثر امکـان از ھــرگــونــھ مــوضــوعــات 
ان دوری ـکنـیم و تـــمرکز را بـــر یک نـــقطھ ی  رانـی جـــداســـاز اـی
ران بــر ســر آن تــوافــق  ــگذاریم ـکھ فــقط دشــمنان اـی اشــتراک بـ
ران و ایـرانی بـــھ مـــعنای فیـزیکی آن  ـند و آن نـــجات اـی ـن ـنمی ـک
ام «مـلت ایـران»  ھ ـن ران و ـمـلتی ـب ام اـی ھ ـن زی ـب تی چـی اسـت. وـق
زان و نــوع و شـکل  ــوانیم دعــواھــا بـر سـر مـی بــاقی مــانــد، می تـ
ران  ــئلھ ی اـکـثرـیت مــردم اـی م. مسـ نـی دمکــراسی در آن را آغــاز ـک
ھ ای اســت ـکھ  ـت امــروز نــان اســت نــھ دمکــراسی، اـین ھــمان نـک
ــند و بــھ  ــایی مــانــند احــمدی نــژاد می دانســتھ انــد و می دانـ شیادھـ
ل بــا وعــده ی نــان یک بــار بــھ قــدرت رسیدنــد و در  ـھمـین دلـی
ژگی بــدیھی مــوقعیت  حو عـالی از اـین وـی ھ ـن اضـر نـیز ـب حـال ـح
ــشناسی جـامـعھ بھــره خـواھـند بــرد. مـا امـا در مـقابـل اـین  روانـ
ھ روشـنی و صـراـحت از ضـرورت تـمرکز  ــوانیم ـب شیـادان می ت
ــگوییم. تــمامی نکـاتی ـکھ  ھ جـای دمکــراسی (سـخن) ب ر نـان ـب ـب
ــتصادی، اجــتماعی، زـیـست  ــاره ی جــزییات اق ھ درب در اـین مـقاـل
ــتدالل خــود بــرای  تی آمــد بــرای اـین بــود ـکھ اسـ نـی ـمحـیطی و اـم

اـین انـتخاب را ـبھ دـقت ـشرح داده بـاشیم. 

ــای بــاورمــند بــھ  ل، شـــاید بــد نــباشــد ـکھ نیروھـ بــھ ـھمـین دلـی
ا ھــر نــوع بــاور بــھ  زان ـی ران -بــا ھــر مـی ضــرورت نــجات اـی
تی نـخواھـد داشــت-  مـی ار اـھ دمکــراسی، چـرا ـکھ در اـین نـوع ـک
بـــتوانـــند بــر مـــبنای دو شــاخــص «جـــدیت کـاری» و «عـــدم 
درت ھـای خــارجی» ھــمدیگر را بیابــند و در اـین  ھ ـق وابســتگی ـب
ــاره ی نــگارنــده در  ــویم ـکھ اشـ راه اقــدام ـکـنـند. بــاز یـادآور می شـ

ھ اصـرار  ــوزیسیون -ـک ر تشکل ھــای اپ زوم ـب ھ طـور ـل ا، ـب اـین ـج
ار را از مــرحــلھ ی  ــای بــاال ـک دارنــد در رده بــندی ارجحیت ھـ
ــتماعی،  ــای اجـــ لـکھ بـــھ نیروھــ آخـــر شــــروع ـکـنـند- نـیـست، ـب
ا  اقــتصادی و ـفن ســاالرانی اشـاره دارد ـکھ می دانــند ضـرورت ـھ
ــمحالل بــر اســاس فــرمــول، «١)  در یک سـیـسـتم در حــال اضـ
غیـیر و  ــلوگیری از وخــــامــــت، ٢) ـتـثبـیت اوضــــاع و ٣) ـت جـــ
ار اســــت. فـــرمـــولی ـکھ از احــــساس و  اصــــالح» قـــابـــل ـک
ــمندی)  ھ عـقل و مـتدولـوژی (روش ایدئـولـوژی خـالص شـده و ـب
ــوزیسیون ایـرانی ھــنوز در حــال  اتکـاء دارد. بــخش اعــظم اپــ
ــتقرار دمکــراسی، آزادی، عــدالــت  نــظریھ پـــردازی بــرای اسـ
ــرزمینی اســـت ـکھ  ـسم در ســ ا سـکوالرـی ـسـتھ ـی ــتماعی و الئـی اجــ
راین  ناـب د. ـب باـش لت ـن ت-ـم می رود ـکھ دـیـگر مـحل زـیـست یک دوـل
ار قــرار داد.  ــا را مــبنای ـک ا بـرخـاسـت و واقعیت ھـ بــاید از روـی
ران قـــادر بــھ حــفظ تـــمامیت ارضی، وحـــدت  تی بــھ یک اـی وـق
اـبل دوام  وم ـق مند و یک زـیـست ـب درـت ھ اقــتصادی ـق ز ـب لی، مجـھ ـم
ھ و بســـتر بـــرای بـــازی دمکــراتیک نـیز  ـن م، حـــتما زمـی دـی رسـی

د.  ـفراـھم ـخواـھد ـش

ھ بـــھ پـــس از  ـت سـی ــذاری دمکــراسی و آزادی و الئـی اـین ـکھ واگــ
ھم اسـت، امـا اـین ـکھ  ل ـف اـب ران عــده ای را شـوک ـکـند، ـق بـقای اـی
ھ آن  ل عـادت ـب ھ دلـی الش سیـاسی، ـب اکام ـت ازا و ـن ـبر یک ـسنت ـن
ران و ایـرانی نــابــود شــود،  ــطھ ی آن، اـی م و بــھ واسـ ادامــھ دھـی
ــتقرار  ــروژه ی اســـ ــم ـکھ پـــ قـــابـــل قــــبول نـیـست. ـبعـید می دانـــ
حقق آن  تھ در پی ـت ذـش رن ـگ ران در ـطول یک ـق دمکــراسی در اـی
ران مــا، بـا  در «دشــت ـکوـیر» و «ـکوـیر لــوت» بــوده بــاشــد. اـی
قــدری غــفلت اضــافــھ می رود ـکھ بــھ تـــمامی ھــمانــند اـین دو 

م.#  اـشد، ـبھ ـخود آیـی مــنطقھ ی ـبرـھوت ـب
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ران  روی مـــردم اـی ران بـــدون حـــضور نـی ـنونی اـی بـــن بســـت ـک
ر مــبنای دو تــاکتیک «عــدم خــروج از  م ـفـعلی ـب د. رژـی ـن ـنمی شـک
ھ ـھر  ژی «بـقای ـب ردن آن»، اسـتراـت ر ـک دـت ـبن بسـت» و ـحتی «ـب
ان  ون تـــــاریخی از مـی ــرد. اـین سـک قـیـمت» را بــــھ پـیش می بــــ
گر آن ـکھ عـنصر اجــتماعی وارد صـحنھ شـود.  ت ـم د رـف خواـھ ـن
امــا اـین ورود بــا مــوانعی جــدی روبــروســت: انــسجام نــدارد، 
دھی نـدارد، رھـبری نـدارد، شـعار وحـدت ـبخش نـدارد،  اـن ازـم ـس
عیـین ـکـنـنده و  ھــدف نــدارد. اـین نــقاط ضــعف مــھم بــوده، امــا ـت
ــتماعی در صــحنھ  ـبِت عــنصر اجـ ــنده ی جــامــع غـی تــوضیح دھـ
ایی  واـن ایی ھسـتند ـکھ ـت ھ ـھ ران الـی عھ ی اـی اـم ـسـتـند. در درون ـج نـی
ــا را در خــود دارنــد و می تــوانــند  تــامین حـــداقلی اـین کمبودھـ
ــتماعی امــا جــای دـیـگری  ـمشـکل گــشا بــاشــند. راز سـکوت اجـ
اسـت: در عـنصر ھــزینھ ی بـاالی شـرکت در صـحنھ. ھــزینھ ای 
اـال  دـیدـ ـب اـ ـخشـوــنتـ و سـرـکوـب ـش مـدـ، ـب ھـ ـطوـر ـع مـ، ـب ـکھـ رژـی
بــرده اســت تــا شــمار ھــر چــھ بـیـشـتری را از فـــعالیت مــدنی، 

اسی بــازدارد.  اجــتماعی و سـی

ار بــاشــد،  تــا زمــانی ـکھ اـین مــعضل خــشونــت حـکوـمتی در ـک
ــزینھ ی ـسـنگـین فــردی، بـھ  جـامـعھ بــرای پــرھیز از پـرداخـت ھـ
ــزینھ ی جــمعی تــاریخی جــبران  ســوی فــاجــعھ ای می رود ـکھ ھـ
ران و ایـرانی  نــاپــذیری را روی دســت او خــواھــد گــذاشــت و اـی
را بــھ ســمت مــحو و نــابــودی پـیش خــواھــد بــرد. پــس، بــاید 
ــاره ای بــرای اـین ـمشـکل یافـــت: ـمشـکل خــشونــت حـکوـمتی  چـ

ردن ھــزینھ ی ـکـنش اجــتماعی.  اال ـب رای ـب ـب

م؟  نـی رـخورد ـک ا پــدیده ی ـخشوـنت ـچگوـنھ ـب ـب

ــدی از جـانـب  ھ تـا بـھ حــال ھـیچ اســتراتــژی کارآمـ ـن در اـین زمـی
ا ـحتی بـــرانـــدازان خـــارج از ـکـشور  اصـــالح طـــلبان داخـــلی ـی
م وحشـت دارنـد  ردم ھـنوز از ـخشوـنت رژـی ارائـھ نشـده اسـت. ـم
ھ  ھ ـچ وـست و اســتخوان خـویش ـب وـشت و ـپ ا ـگ ــند ـجز ـب و نمی دان
ــایست بـھای مــبارزه گـری را بــپردازنــد. بـرای اـین  طـریق می ب
ــپردازیم بــاید دائــم  دا ـکنـیم ـکھ بــھ اـین مــعضل بـ زه ای پـی گـی ـکھ اـن
بـھ خــود یـادآور شــویم ـکھ بــدون یافــتن یک راه بــرون رفــت از 
ـنونی  م احــمق و نـــاالیق ـک بــن بســت خــشونــت در ایـران، رژـی
ران  ــزیھ ی اـی پـابـرجـا مــانــده و ـکـشور را در جــنگ و فــقر و تجـ

اـبود ـخواـھد ـساـخت.  ـن

ھ  م، چـھ داده ھـایی می تـوانـد ـب ردـی دا ـک زه را پـی گـی امـا اگـر اـین اـن
ــزاره ی  اری رســانــد. نخســت چــند گـ مـا در جســتجوی راه حـل ـی
ــوان آغـــاز بــھ  ــتدایی را مـــرور ـکنـیم ـکھ بــر اســـاس آن می تـ ابـ

رد:  اره ـک انـدیشھ ورزی در اـین ـب

١. رژیم دارای اسـتراتـژی خـشونـت فـزاینده و سـازمـان یافـتھ 
است. 

٢. تــا زمــانی کھ مــنابــع مــالی کافی بــاشــد، خــشونــت رژیم 
سازمان یافتھ تر خواھد شد. 

ــزایندگی خـــشونـــت الـــبتھ بی حـــد و بی انـــتھا  ٣. خـــصلت فــ
اـشد.  د ـب واـن نمی ـت

۴. کمترین احـتمالی بـرای کاھـش یا پـایان خـشونـت از جـانـب 
رژیم بھ صورت اختیاری وجود ندارد. 

۵. جــامــعھ بــھ طــور فی الــبداھــھ و بــدون آمـــادگی تــوانــایی 
ا ـخشوـنت حـکوـمتی را نـدارد.  ثل ـب لھ ی ـبھ ـم قاـب ـم

ری می رســانــد: خـشونـت  اـین گــزاره ھــا مـا را بـھ یک ـنتـیـجھ گـی
دا خــواھــد ـکرد تــا زمـــانی ـکھ بـــتوان، بــھ جــز  م ادامـــھ پـی رژـی
ایان ـبـخشـیدن  رای ـپ دون آمـادگی ـتوـسط مـردم، ـب ثل ـب لھ ـبھ ـم قاـب ـم

رد.  دا ـک ـبھ آن راھی پـی

اـشد؟  د ـب واـن اـین راه ـحل ـچھ می ـت

ت پــرھیز»  ــبارزه ی خـشوـن ادی بـرای «م تــاکنون روش ھــای زـی
ــا، جــزوات، ویدئــوھــای  ارائــھ شــده اســت. در اـین بــاره کتاب ھـ
ھ  ا ـب ا ـت ھادھـایی در دسـترس اسـت، اـم سات و ـن وـس آمــوزشی و ـم
ران را حــل  م خــشونــت طــلب اـی حــال ـمشـکل بــرخــورد بــا رژـی
نکـرده اســت. تــوصیھ ھــای جــریان ھــای خــشونــت پــرھیز در 
فـکران و  ـن ا بــــرخی روـش ایـران، مـــانـــند اصــــالح طــــلبان و ـی
انی ـخشوـنت در  رـب ردم ـق ون خـارج ـکـشور ـھم دردی از ـم اسـی سـی

ران دوا نکـرده اـست.  اـی

ار زنــدگی فـردی و  اجـعھ ـب ران درمـانـده انـد، شــرایط ـف مـردم اـی
می  رای ـکـشور و رژـی اه ـب امـطمئن و سـی ده ای ـن ـن جـمعی آن ھــا، آـی
ــوزیسیون و  آدمکـش و خــــشونــــت طــــلب در یک ســــو و اپـــ
فـکری درون و بـــرون ـکـشور ـکھ  ـن اسی و روـش جـــریان ھـــای سـی
ران جھــت نــجات از اـین  فـیدی بــرای مــردم اـی ھـیچ نـــسخھ ی ـم

١٦

ضرورت خشونت گذرای مردمی برای پایان دادن بھ خشونت مداوم حکومتی
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ـگر. بـنابـراین بـاید از خـود بــپرسیم  د در سـوی دـی دارـن مـعضل ـن
ود  ھ می بــایست در جسـتجوی گـشایشی ـب عادـل ـکھ در ـکـجای اـین ـم

د.  ار ـخاـتمھ دـھ ـکھ ـبھ اـین شـرایط اـسف ـب

نـگارنـده ضـمن رد وجــود راه حـل ھـای جــادویی و معجــزه آسـا 
تی از اـین دور  رون رـف طع راه ـب ور ـق ھ ـط اورـست ـکھ ـب ـبر اـین ـب
م. شــاید بــرای اـین  ابـی رده و بـی تســلسل ھســت ـکھ بــاید جســتجو ـک
ــدیده ی «خــشونــت» یک آغــاز  غیـیر نــگاه بــر خــود پـ مــنظور ـت

ود.  مـحسوب ـش

خشونت از منظری دیگر 

حث اخــالقی در  ان ـب ا اـین نـکـتھ آغـاز ـکنـیم ـکھ تـفکیکی بـاید مـی ـب
رد.  ت و بـحث اجــتماعی در اـین بــاره صــورت گـی مــورد خـشوـن
ھ واســطھ وارد سـاخـتن  از حـیث اخــالقی، ھـر نـوع خــشونتی، ـب
ات از  ا سـلب ـحق حـی وجـود زنـده و ـی ا ـم ر انــسان ـی ج ـب درد و رـن
ــایستھ ی ســرزنــش اســت. ھــر  او، زشــت، غیرقــابــل قــبول و شـ
د بــاید  ـن شـی روز ـکھ ھــر گــوشــت خــواری بــر ســر مـیز غــذا می ـن
بـدانـد ـکھ در بــشقاب پـیش روی خــود، نــماد اعــمال خـشونـت و 
ر  ا از آن ـسوی اـگ د. اـم ـن ده را می بـی ود زـن وـج ات یک ـم ـحذف حـی
ــخواھید جــھان را از خــوردن مـرغ و گـوسـفند و گـاو بـرحـذر  بـ
بول  اـبل ـق اتیو خـوراک ـق ترـن فر آـل ارد ـن لـی ند مـی رای ـچ اید ـب د ـب دارـی

د.  نـی و در دسـترس ـفراـھم ـک

عنا و مـصداق  ھ ـخشوـنت ـم ــای اجــتماعی و اقــتصادی ـب واقعیت ھ
ا فـــرااخـــالقی-  ھـــایی - نـــھ ضـــد اخـــالقی ـکھ غـیر اخـــالقی ـی
ــند. مــرگ تــمام کارتــن خــواب ھــایی ـکھ از ســرمــا ـیخ  می دھـ
تھ  روـخ دارد ـف ای غـیر اسـتاـن ودروـھ ا ـخ انی ـکھ ـب ندـگ می زنــند، راـن
ان  ران ـج ای خـودروسـازی حـکوـمتی در اـی ده ـتوـسط شـرکت ـھ ـش
ــند، پــدر و پســر بــلوچی ـکھ چــند روز  خــود را از دســت می دھـ
ـسـتان و بــلوچســتان از  ــوزجیان اســتان سـی پـیش در بیابــان ھــای مـ
ل  اری ـکھ بــھ دلـی ـم ــدانیان بـی ـتـشـنگی و بی آبی جـــان دادنـــد، زنــ
عـــــدم دســـــترسی بــــھ دارو و درمـــــان جـــــان خـــــود را در 
ــند و در یک کـالم، چــند  م از دســت می دھـ سیاھـــچال ھـــای رژـی
ھ  ا مـرگ غـیر ـطبـیعی و ـب ران ـب ھـزار نـفری ـکھ ھـر روز در اـی
ود را از  ان ـخ زاع و خـودکشی و... ـج قر و گـرسنگی و ـن ل ـف دلـی
ــند ـھـمگی مــصداق خــشونــت ھســتند. اـین خــبر بــھ  دســت می دھـ
طــور مــشخص مــصداق خــشونــت ـعمـیق ضــد بشــری اســت: 
ــروردین امـــسال  «یک فـــعال ـصـنفی بـــازنشســـتگان ـکھ نـیـمھ فــ
ھ شـالق و دو  ھ ۵ سـال زنــدان، ٧۴ ضـرـب بـازداشـت شـده بـود ـب

ده اسـت».  وـمان جـریمھ ـمحـکوم ـش لـیون ـت مـی

ردن  اسی ایـران، محــــدود ـک ـمشـکل اصـلی مــــا، در ســــپھر سـی
ــانی مــردم بــا  ــورد خیابـ حـــوزه ی تــعریف خــشونــت بــھ زدوخـ

ع  ار وسـی ــای ســــرکوبــــگر اســــت. از یک دایــره ی ـبسـی نیروھـــ
ھ طـور عـمد فـقط و فـقط یک وجـھ آن، ـکھ  ت ـب مــصادیق خـشوـن
ار محــدود، مــوردی و مــوقتی دارد، بـزرگ نــمایی  جــنبھ ای ـبسـی
ـغاتی دارای  لـی ـب ــاره ی آن یک مــــاشین ـت می شــــود و بــــعد، دربـــ
ا گــفتمان مـوھـوم و  ــتد ـت ار می افـ ھ ـک امـھ و فـکر ـب رـن بـودجـھ و ـب
ــبارزات خــشونــت پــرھیز» را رواج  ده ای بــھ اســم «مـ ـن ـن فــلج ـک
م ـکھ اـین ـعـملـیات  ابـی دھــد. بــا قــدری صــداقــت و دقــت در می ـی
ردم  اع ـم تن پیرامــون دـف داـخ ا ـبھ راه اـن وق و کرـن رای ـب روانی، ـب
از جــان خــود در خیابــان ھــا و مــعرفی آن بــھ عــنوان «یگانــھ 
اـنھ در  اـھ مـصداق ـخشوـنت» از یک ـسو و سـکوت ـعاـمداـنھ و آـگ
رای  ھ ـحذف زنـدگی ـب شار منجـر ـب تم و ـف ا ظـلم و ـس مـورد صـدـھ
اشـد مـگر یک  ـگر، نمی تــوانــد ـب ھــزاران ھـزار نـفر از سـوی دـی
اری مــشخص بــرای  ـتـصمـیم از پـیش اتــخاذ شــده و بــرنــامــھ ی ـک

ــتمگران و ســرکوبــگران. خــلع  خــلع قــدرت مــردم در مــقابــل سـ
روی  قـــدرت از مـــردم مـــعترض آرام و اعـــطای قـــدرت بــھ نـی
ر،  ع اـم زار ـتوـحش. اـین گــفتمان، در واـق ز ـبھ اـب گر مجـھ رکوـب ـس
ــجوزه ی تـــعلق ایدئـــولـــوژیک بــھ یک نـــظام حـــاکم،  ھـــمان عــ
ــتماعی و حــمایت اـمنـیت  ــتگی طــبقاتی بــھ یک جــایگاه اجـ وابسـ
ھ طـور آشکـار خـشن  مــحوِر ـضـمنی و پــنھان از یک سـاخـتار ـب
ا آب و رـنگ تـئوری ھـای گـزینش شـده  گر اسـت ـکھ ـب و سـرکوـب
ھ  ر طــبقاتی، ـب راـب اـب ظ نـظام ـن اـف اسِی ـح چـرِب ـفـلـسفی و عـلوم سـی
ــبارزات مـــردمی»  ھـیـبت عـــروس «خــشونــت پـــرھیزی در مـ

ده اـست.  ش ـش ران آراـی اـی

ــفافیت، صـراحـت و  اـین در حــالیست ـکھ یک نــگاه ـمـبـتنی بـر شـ
ھ طـور ذاتی ـخشوـنت اـست  ع گـرایی می گــوید ـکھ ـخشوـنت ـب واـق
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اید مـورد  رزـنش اسـت، در ـھر جـایی ـب ل ـس اـب ر در جـایی ـق و اـگ
م ـکھ مــدافــعان دســـتوری  نـی ســرزنــش بــاشــد. در اـین جــا می بـی
ھ کارنــامــھ ی فـاجـعھ بـار  ت ـب وـب تی ـن ــرھیزی»، وـق «خـشونـت پـ
ھ  سـیـسـتمی ـکھ نمی خـواھـند آن را زـیر و رو ـکـنـند می رســند، وـج
ردم ســتمدیده ای ـکھ می خـواھـند از  ھ رخ ـم اخـالقی ـخشوـنت را ـب
ــاره ی «عــوارض فــاجــعھ  د و دربـ ـشـن حــق خــود دفــاع ـکـنـند می ـک
ده ســخن  ـن بــار سیـاسی» آن بــرای یک دمکــراسی فــرضی در آـی
ـماتیک  ـسـت ــند، و از آن ســـوی، در مــقابــل خــشونــت سـی می رانــ
د مــظلوم،  ــا شھـروـن ر میلیون ھ ــھ ی اعــمال شـده ـب مــلموس روزان
ند آن  رـف ا ھـزار و یک ـت د و ـب ـن ـن ھ اجــتماعی آن را عـمده می ـک وـج

را «نسـبی» می دانــند. 

اسی و  ــما در صــحنھ ی سـی ادی روشنفکرنـ تـا زمــانی ـکھ اـین شـی
ردن مـردم ســتمدیده  ھ ـک اشـنھ ی ـل ر ـپ د، در ـب اـش ھ ای حـاکم ـب رسـاـن
د چــرخید. در یک جـایی  و بـقای نـظام ســتمگر و آدمکـش خـواـھ
غیـیر داد. در یک جــایی بــاید  بــاید جــرأت ـکرد و گـــفتمان را ـت
ـتـلری را مـاشین  مان ھـی روشـن ـساـخت ـکھ مـاشین انـسان ـکشی آـل
نــظامی شــوروی و ـمـتـفقـین مــتوقــف کردنــد و نــھ گــفتمان ھــای 
ــمای خــشونــت پــرھیز.  ا آن روشنفکرنـ ا و بــرازنــده ی اـین ـی ـب زـی
دی و مـانـدال و  ت پــرھیز گـاـن ــبارزه ی خـشوـن اد نــبریم ـکھ مـ از ـی
مـــارتین لــوتــرکینگ ـھـمگی بــھ طــور غـیر مســـتقیم از قــدرت 
عــمل گــرایی ســازمــان یافــتھ بــرخــوردار بــودنــد ـکھ بــھ ـنتـیـجھ 
ـجھ ای  تـی ھ ـن رسیدنــد و ھـر جـا ـکھ اـین قـدرت نــبوده، ھـنوز ھـم ـب

د.  رسیده اـن ـن

ـغاتی سـاخـتھ ی دسـت اصـالح  لـی ـب فس ـت ر بــخواھیم از اـین ـق ا اـگ اـم
وسـسات  ــندان مــزدبگیر ـم طــلبان حـکوـمتی داخـل ـکـشور و کارم
حـافـظ نــظام ســرمــایھ داری در خــارج از ـکـشور و نـیز عــده ای 
م و  ابـی فـکر فــرصــت طــلب ھــمرنــگ جــماعــت رھــایی ـی روـشـن
ازا  ھ یک حـرافی طــوالنی و ـن ھ امـری تـاثیرگـذار ـن مــبارزه را ـب
از  ــفتمانی در مــورد عــنصر خــشونــت نـی م، بــھ چــھ گـ نـی تــبدیل ـک

داریـم؟ 

گفتمان واقع گرا در مورد خشونت 
ــزاره ی نخســتین اـین گــفتمان جــدید ـچنـین بــاید بـاشـد: «آن جـا  گـ
مھ می دھــد،  اـت ھ ـخشوـنت درازمــدت ـخ دت ـب ـکھ ـخشوـنت کوتـاه ـم
ھ اخـالقی  اذب وـج ا دـیـگر در دام ـک رداخـت.» اـین ـج ھ آن ـپ اید ـب ـب
م. در اـین نــگاه  تـی می اـف خــشونــت ـکھ مــصداقی در بــحث نــدارد ـن
ــای  ـمھ ی «خـــشونـــت»، بـــا رعـــایت تـــمام احتیاط ھــ ـل جـــدید، ـک
عی خــــود قــــرار می گیــرد.  اخــــالقی ـضـمنی، در جــــایگاه واـق
ار  ا «ـخشوـنت ـموـقت» حـکاـیـتـگر ـبھ ـک دت» ـی اه ـم «ـخشوـنت کوـت
بســـتن قـــدرت و زور اجـــرایی صـــاحـــبان اصـلی یک ـکـشور، 
ـیـعنی مــــردم آن ـمـملـکت اســــت، در یک مــــقطع و مــــوقعیت 
ھ ھــمان تــرتیب ـکھ «خـشونـت دراز  مــشخص و تــعریف شــده. ـب
ودـجھ  ند، پــایدار، ـب ظام ـم ھ ـن ھ وـج ا «ـخشوـنت مـداوم» ـب دت» ـی ـم
زی شــده، فـکر شــده و ھــدایت شــده ی  بــندی شــده، بــرنــامــھ رـی
ا فــراھــم ســاخــتن  اعــمال زور ســرکوب و جــنایت حــاکمیت و ـی
ھ طـور غـیر  وـسط حکومــت، ـب شـرایط حـذف زنـدگی انـسان ھـا ـت

عی، اشـاره دارد.  بـی ـط

ھ «خـشونـت دائـمی»  ا «خـشونـت مـوقـت» ـب پـس، اگـر بــتوان ـب
ھ قـرار داد. بـاید مـردم را  وـج مھ ـبـخشـید، بـاید آن را مـورد ـت خـاـت
ری خــشونــت گــذرا،  ارگـی تــشویق ـکرد ـکھ خــود را بــرای بــھ ـک
ا ھـدف پــایان  مند و مــدیریت شـده، ـب کوتــاه مـدت، مــوردی، ھـدـف
زی  اتیک، مـانـدگـار و بـرنـامـھ رـی ـم ـت ـس ـبـخشـیدن بـھ خـشونـت سـی
ل  ت جـامـعھ در مـقاـب وـق ت ـم تی آمــاده سـازنـد: خـشوـن شــده ی دوـل
شوـنت  ل ـخ قاـب ھ در ـم اـن اـھ شوـنت آـگ می حکومــت؛ ـخ شوـنت داـئ ـخ

دگی تــاریخی.  اـن ای طـبقاتی و ـعقب ـم قده ـھ ـبرـخاـستھ از ـع

ھ ی  ـل در اـین جـــا الــــبتھ بــــدیھی اســـت ـکھ بـــار دـیـگر ســـرو ـک
دا می شــود ـکھ فــلھ ای  تــئوریسن ھــای ســفارشی و حـقوق ـبگـیر پـی
وـقت  ت ـم د و ھیاھــو راه بیانـدازنـد ـکھ "خـشوـن ریزـن ھ صـحنھ ـب ـب
رسید  اید ـپ ھا ـب جامـد". از آـن دت بیاـن ھ ـخشوـنت دراز ـم د ـب واـن می ـت
داوم  ا ـبھ ـت د اـم نـی مده می ـک حول مشـروط را ـع ما اـین ـت "چـطور ـش
د و شـــرط خــشونــت چـــند دھـــھ ای مــوجــود  و حـــضور بی قـی
نمی پـــردازید؟ " آن ھــا مــا را از یک احــتمال می تــرســانــند در 
ــھادینھ را جـــز بـــھ  حـــالی ـکھ یک ـقـطعـیت خـــشن و آدمکـش نــ
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ــند. اگــر ھــم از  صــورت ســطحی مــورد انـــتقاد قــرار نمی دھـ
ھ مـردم  ردن ـب د، بـرای ســفارش ـک ـن ـن تی انــتقاد می ـک ت دوـل خـشوـن
ار مــشابــھ و «مــقابــلھ بــھ مــثل» نــپردازنــد، امــا  اســت ـکھ بــھ ـک
ــھادینھ ی خــشونــت از بــاال ھـیچ  بــرای پــایان دادن بــھ رونــد نـ
ن  ـند. گــاھی ھـم اگــر راه حــل ھــای «جـی ـن راھکــاری ارائــھ ـنمی ـک
د ھـیچ پشـــتوانـــھ ی اجـــرایی بـــرای آن  ـن ـن شـــارپی» ارائـــھ می ـک
لم زنی و حـرافی بـسنده  ھ ـنشـینی و ـق اـن ھ ـخ ـند و ـب ـن تـدارک ـنمی بـی
مدرضـا خـاتمی در ـپاـسخ  ود ـکھ مـح ای پـیش ـب ال ـھ د. در ـس ـن ـن می ـک
ا رد صــالحیت اجــازه ی شـرکت در انـتخابـات  ھ اـین ـکھ اگـر ـب ـب
د، گــفتھ بــود:  نـی دھـند چـھ می ـک ــدیدای اصــالح طــلبان را ـن ھ کانـ ـب
ــوانیم.» ســفارش آن ھــا  م ـکـتاب می خـ نـی شـی ھ، می ـن م خـاـن «می روـی
بـھ عــدم خـشونـت بـھ نــگرانی آنــھا از تحــرک سـرنـوشـت ســاز 
ند حــرکت  ران مــواردی مـاـن ــورد. در تــاریخ اـی مــردم گـره می خـ
ســتارخــان و بـاقـرخـان بــوده اســت ـکھ در آن، اعــمال خـشونـت 
ـماتیک  ـسـت مـوقـت مــردمی تـوسـط اـین دالوران، بـھ خـشونـت سـی
ھ ی قــاجــار تــرمــزی زد و اـین حــاکمیت وـحشی  ـم یک قــرن و نـی
ھ اـست ـکھ  وـن ھ نـمود. اـین ـگ روـط ھ پـذیرش مـدنیت مـش را وادار ـب
ـھمـیـشھ، ـحتی بــروز آثــار قــدرت خــشونــت مــوقــت و مــوردی 
ــتبدادی را بــھ لــرزه انــداخــتھ و نــوعی از  ــای اسـ مــردم، رژیم ھـ
ــد. آرمــان ـطـلبی  غیـیر مــوازنــھ ی قــوا در صــحنھ را رقــم می زنـ ـت
ران در جســـــتجوی دمکــراسی تــــا مـــــوقعی ـکھ از  مـــــردم اـی
پشــتوانــھ ی قــدرتــمند ـعـملی بــرخــوردار نــباشــد بــھ ھـیچ ـکـجا 
م در نـبود اـین پشـتوانـھ در سـوم اســفند  دـی نمی رســد چـنان چـھ دـی
١٢٩٩ در ٢٨ مــــرداد ١٣٣٢ و نـیز در ســـال ھـــای ۵٩ و ۶٠ 
ــبارزات پــرزحــمت وی را از چــنگ او  ــورشیدی حــاصــل مـ خـ

ــد.  رون آورده ان بـی

ا قـدرت عـمل گـرای مــردمی  ت حـکوـمتی را بـاید ـب س، خـشوـن ـپ
ــناوینی مــــانــــند  پــــایان ـبـخشـید و در اـین بــــاره نــــباید از عـــ
عـیت مـوضـوع  ھ واـق ا امــثال آن ھــراسی داشــت. ـب «خـشونـت» ـی
دـگار  اـن ان ـخشوـنت درازمــدت و ـم واـھ ردم ـھرـگز ـخ ــدیشیم: ـم بیان
ـند، چـرا ـکھ می خــواھــند زنــدگی ـکـنـند و خـوشـبختی و رفــاه  ـسـت نـی
و آســایش را تجــربــھ ـکـنـند. اـین حــاکمیت ھــا ھســتند ـکھ شــرط 
ھ  ھ دوام ـبـخشـیدن ـب ت مـنظم می گـذارنـد و ـب بـقای خـود را خـشوـن
آن پـــایبند ھســـتند. از اـین روی اســـت ـکھ خـــشونـــت حـکوـمتی 
ار اسـت، ـخشوـنت مـردمی گـذرا؛ ـخشوـنت حـکوـمتی ضـد  دـگ اـن ـم
جــان شھــرونــدان اســت، خــشونــت مــردمی بــرای نــجات جــان 
وسـعھ ی اجــتماعی اسـت،  شوـنت حـکوـمتی ضـد ـت شھـرونـدان؛ ـخ
ــتماعی؛  ردن راه تــوســعھ ی اجـ خــشونــت مــردمی بــرای بــاز ـک
خــشونــت حـکوـمتی ضــد دمکــراسی اســت، خــشونــت مــردمی 
ــتقرار دمکــراسی. در یک کـالم،  ردن راه اســ بـــرای فـــراھـــم ـک

ت  ت حـکوـمتی غـیر ضــروری و غـیر الزم اسـت، خـشوـن خـشوـن
ت حـکوـمتی ضـد مـدنی  مــردمی ضــروری و الزم اسـت. خـشوـن
دان.  روـن دنی شـھ قوق ـم ھ ی ـح اـست و ـخشوـنت مـردمی پشـتواـن

فرمول دیگری برای مبارزه گری مردم 

اـین نــگرش راه را بــرای بــرخــوردی مــتفاوت بــا امــر مــبارزه 
ــتماعی و  ــبارزات اجـ د. تــا بــھ حــال شـکل بــندی مـ ـن فــراھــم می ـک

وده اـست:  ران ـبھ اـین صـورت ـب اسی در اـی سـی

انتشار گفتمان ضد خشونت توسط مخالفین 

-   باور مردم بھ اھمیت مبارزات خشونت پرھیز 

-   ورود مردم بھ صحنھ با باور فوق 

-   اعمال خشونت شدید حکومتی و سرکوب مردم 

-   شــوک روانی و ســرخــوردگی مــردم و اســتقرار فــضای 
انفعال 

ن بسـت و تـرس و  ھ ـب ران را ـب اـین مــنطق نــازا ـکھ جــامــعھ ی اـی
اٌس دچــار ســاخــتھ بــاید ـکـنار زده شــود و بــھ جــای آن رونــد  ـی

ود:  وینی مسـتقر ـش ـن

انـتشار گـفتمان ضـرورت خـشونـت مـوقـت مـردمی بـرای پـایان 
دادن بھ خشونت دائمی حکومتی 

-   ایجاد بــاور و کسب آمــادگی روانی و عملی مــردم بــرای 
این گونھ مبارزه 

اور و آمـادگی ھـای ـفوق  ا ـب ردم ـبھ مـبارزه ـب -   ورود ـم

-   عـقب زدن مـاشین سـرکوب حکومتی و پـایان بخشیدن بـھ 
قدرت خشونت ورزی آن 

-   آغــاز تــعامــل سیاسی ســالــم در یک فــضای تــوازن قــوا و 
فارغ از خشونت میان نیروھای اجتماعی و سیاسی 

نتیجھ گیری: 
ھ  د ـب واـن ا وابـعاد فـراوان دـیـگری دارد ـکھ می ـت نبھ ـھ وق ـج ـبحث ـف
رد. افــراط و  تــدریج مــورد شــرح و بــررسی و تــدقیق قــرار گـی
تــفریط ھــای گــفتمان فــوق بــاید صـیـقل بــخورد، امــا حـاصـل اـین 
پـــاالیش نمی تـــوانـــد بــار دـیـگر فــرمــولی بــاشــد بــرای بســتن 
دســت ھــای مــردم و بــاز گــذاشــتن دســت ھــای خــونین حکومــت 
ار  ھ حـال ـبسـی ا ـب ا ـت ـب رمـول ھـای شیک و زـی سـرکوبـگر. از اـین ـف
ــتھ ایم و جـــریان اصـــالح ـطـلبی دوم خـــرداد ١٣٧۶ آغـــاز  داشــ
ــوزیسیون بــــود.  ان اپـــ ران و در مـی ــھادینھ ســــازی آن در اـی نـــ
ــنایتگری  نک نــزدیک شــدن چھــره ی شــاخــص جـ حــاصــل آن اـی
ران بــرای پســت ریاســت جـــمھوری اســت. اـین  ــھادینھ در اـی نـ
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رونــد بــاطــل بــاید پــایان یابــد. خــشونــت ضــرور ی و مــوقــت 
مــردمی بــاید جـــایگاه خــود را بــھ عــنوان پــادزھــر خــشونــت 
گاه  دا ـکـند. در ســایھ ی اـین ـن می حـکوـمتی پـی غیرضــروری و داـئ
م پـــایھ ی اصـلی  د، رژـی ـن اســـت ـکھ تـــرس جـــبھھ عـــوض می ـک
قـــدرت ســـرکوبـــگر خــود را از دســت می دھـــد و در تـــدارک 
ار  ازات ـبسـی تـی ــذاری اـم ھ واگ ــاره ی ـکـنـترل جـامـعھ مــجبور ـب دوبـ
ردن حکومــت  خــواھــد شــد. ھــرگــونــھ تــالشی بــرای خــالص ـک
ســرکوبــگر از فــشار مــادی و روانی قــدرت خــشونــت ھــدفــمند 
تی بــھ مــردم و  اـن ــتبداد و خـی مــردمی خــدمتی اســت بــھ بــقای اسـ
ده ی گـــفتمان دوـشـخصـیتی  ـن ـن آرمـــان ھـــایشان. خـــصلت فـــلج ـک
ھ و  اـن ھ گـفتمان صـادـق ود را ـب ای ـخ اید ـج «پـرھیز از ـخشوـنت» ـب
ا بـتوان از چــنبره ی  د ـت دـھ شوـنت ـموـقت الزم» ـب ھ ی «ـخ اـن جاـع ـش
رو  د. پـویایی مــبارزاتی در ـگ ده ی انـفعال رھـی ـن ـترس و ـیاس زاـی
ردن ســم گــفتمان فــلج ســاز «پــرھیز از خــشونــت» از  رون ـک بـی

ران اـست.  ر نیروھــای اجــتماعی تغییرطــلب در اـی پیـک

م ـکھ بـھ مــثابــھ تــعریف  نـی مـا اـین جـا از خــشونتی صــحبت می ـک
ظم  ون و ـن اـن ده ی ـق شوـنت مشـروع» ـکھ سـازـن ر از «ـخ اکس وـب ـم
ــتماعی اســت، دارای پــایھ ھــایی تــعریف شــده و مــبناســت؛  اجـ
ر  ـخشوـنت ـکور و احــساسی نـیـست. ـخشوـنت مـردمی مــتمرکز ـب
ــای ســـرکوبـــگر اســت و جـــنبھ ی دفـــاعی دارد. نـــوعی  نیروھــ
صیانـــت ذات ســـازمـــان یافـــتھ و ھـــمگانی اســـت. انـــضباط و 
ضـابـطھ دارد و از احــساســات انــتقام ـکشی و امــثال آن بـھ دور 
ــداریم، امــا فــرق  ــترلیزه نـ اســت. بــدیھی اســت ـکھ خــشونــت اسـ
ــراکنده و تـــصادفی و یک خــشونــت  اســـت بـین چـــند مـــورد پــ
ــای ایدئــولــوژیک  ا نیروھـ م ـی ــتھ ی مســتمر ـکھ رژـی ســازمــان یافـ
د.  ـن ـن شــبیھ بــھ خــودش، ـحتی در قــامــت مــخالــف، تــوصیھ می ـک
خــشونــت مـوقـت مــردمی یک خــشونــت مــدیریت شــده و تــحت 
ـکـنـترل اســـت. خـــشونتی اســـت گـــذرا، ھـــدفـــمند و بـــا ھـــدف 
ای ارزش جــان و کرامــت انــسان. اـین  بــازســازِی مــدنیت و احـی
ھ، مـوضـوع حـفظ  د چـگوـن ــا خـواھـند دـی ھ اسـت ـکھ ایرانی ھـ وـن ـگ
جــان و حــقوق شھــرونــدی آنــھا دارای پشــتوانــھ ی اجــرایی و 
ردن از یـکدـیـگر  ــتیبانی ـک دفــاعی شــده اســت. اـین حــمایت و پشـ
در عــمل و بـا قــدرت اســت ـکھ ســرانــجام اجــازه خـواھـد «روح 
م چـــگونـــھ  دـی رد. ھـــمچنان ـکھ دـی ان شـکل گـی رانـی ان اـی لی» مـی ـم
ان از اـین سـوی و  رـخ اـق ـختـیاری و سـتارخـان و ـب سـردار اسـعد ـب
ران بـھ ســوی تھــران  ام مــلت اـی ران بــرای نــجات قـی آن ســوی اـی
ھ  د ـن ـن لی تــولید می ـک ھ اعــمال اسـت ـکھ روح ـم وـن شـتافـتند. اـین ـگ
ــرام  نشســتن پشـت کامپیوتــرھــا و پســت ھــای فـیـسـبوک و اینستاگـ

ھ کـردن.  رای یـکدـیـگر ـحواـل را ـب

بـدیھی اسـت کھ اسـتقرار این خـشونـت مـوقـت مـردمی یگانـھ 
راه حـل بـرون رفـت از بـن بسـت نـخواھـد بـود، جـنبش ھـمچنان 
بـھ عـناصـر دیگر مـانـند سـازمـانـدھی و اسـتراتـژی و رھـبری 
احتیاج خـواھـد داشـت. در این میان بـھ ویژه وجـود یک شـعار 
واحـد در این میان کلیدی اسـت تـا بـتوانـد نیروھـای اجـتماعی، 
مـدنی، صنفی و سیاسی را بـھ ھـم گـره بـزنـد و حـرکت آنـھا را 
از پـراکندگی جـغرافیایی و تشـتت مـوضـوعی بیرون بکشد. بـھ 
ھمین دلیل نیز نـگارنـده و ھمکارانـش شـعار مـحوری «زنـدگی 
انـسانی جـمھوری ایرانی» را بـھ عـنوان یک بیان مـطالـباتی 
سـاده امـا فـراگیر کھ مـوضـوعـات معیشتی، اجـتماعی و سیاسی 

را دربردارد مطرح کردند. 

د داد و تشـریح  بحث را ادامـھ ـخواـھ ود اـین ـم ھم ـخ ده ـبھ ـس گارـن ـن
د اســت ھــمھ ی آن ھــا ـکھ در شــرایط ـفـعلی  رد. امــا امـی خــواھــد ـک
غیـیر و نــبود یک راه حـل مـوثـر بــرای آن بــاور  بـھ ضــرورت ـت
وشـتار فـکر ـکـنـند  ـشـنـھاد مـطرح شـده در اـین ـن دارنـد در مـورد پـی
ھ طـرح و گســترش اـین  ــند ـب و اگـر اـین امـر را ضــروری می دان
م! خــشونــت حـکوـمتی تــا  نـی مــوضــوع بــپردازنــد. فــرامــوش نـک
د  واـھ د ادامـھ ـخ راـن ھ عـقب ـن زمـانی ـکھ قـدرت اجــتماعی آن را ـب
ھ پـرھیز  اور ـب رد. ـب د ـب واـھ عھ ـخ اـج وی ـف ھ ـس ت و ـکـشور را ـب یاـف
از خــشونــت نـــباید بــاعــث دوام خــشونــت شــود. انـــتخاب بــا 

ـماـست.# 
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اـین مــقالــھ ھــنگامی نــوشــتھ می شــود ـکھ چــند ســاعتی تــا آغــاز 
ــاقیست، امــا بــر اســاس  انــتخابــات ریاســت جــمھوری ١۴٠٠ بـ
ــزات الـھی»، ـکھ ـھمـیـشھ شــامــل حــال نـــظام آخــونــدی  «معجــ
ــت؛  ـجھ ی انـــتخابـــات از قـــبل پیداســ تـی ــود، اـین جـــا نـیز ـن می شــ
می مــانــد رقــم ھــای آن ـکھ در بـیت رھـــبری تـــدوین و تــوســط 
نی ـکنـیم ـکھ  د شـد. الــبتھ بـاید پـیش بـی وزارت ـکـشور اعــالم خـواـھ
ـن  ـھ اـی ـــم ـک ـگی می دانی ــم ـن رویـــداد، ـھ ـتی قــــــبـل از وقــــــوع اـی ـح
قھ»،  ظـیر»، «بی سـاـب ــرشکوه»، «بی ـن رار اسـت «پ ات ـق تخاـب اـن
ونی مــردم عـاشـق  لـی ــالمی»، «حــضور مـی «نــماد عــزم امــت اسـ
ران بـــا نـــظام  ــگر پیونـــد مـــلت بـــزرگـــوار اـی ــالم»، «بیانــ اســ
ــالمی» و از اـین الطــائــالت و ھـــزلیات مــشابــھ  جـــمھوری اسـ

اـشد.  ـب

ار، بـراسـاس شـواھـد و اگـر بـرگ دـیـگری در آســتین  حـاصـل ـک
د آبــراھــام رئیـسی» بـھ مــقام ریاســت  نــظام نــباشــد، اـین ـکھ «سـی
ھ اـین تــرتیب تــمامیت قـدرت از نیروھــای  ده و ـب جــمھوری رسـی
ار جـــریان جـــانشین رھـــبری  تـی ــودی» تخـــلیھ و در اـخ «غیرخــ
ــا ھســتند ـکھ از  قــرار خـواھـد گـرفـت. یک سـری از پـیش بینی ھ
د نـیـست  ب فــرضیھ ھــای قـوی مـطرح می شـونـد و ـب اـل حـاال در ـق
ـچـشمی بـر آن داشــتھ بــاشیم. نــگاه ـکنـیم ـکھ امــپراتــوری ـمـجـتبی 
سی  ــراھیم رئـی خــامــنھ ای بـا ریاســت بـھ اصــطالح جــمھوری ابـ

ود.  ھ ـخالـفت و حـکوـمتی ـخواـھد ـب ـچگوـن

ناتقسیم قدرت: 

ــازیگران اصـلی صـــحنھ ی شـــبکھ ی مـــافیای قـــدرت پــس از  بــ
ود:  ند ـب واـھ ات ـچنـین ـخ تخاـب اـن

مافیای بیت رھبری •

مافیای روحانیت محافظھ کار •

مافیای سپاه پاسداران •

تلفھ ی اسـالمی • وـئ مـافیای ـم

  -   در مــافیای بـیت رھــبری، بــھ تــدریج، پــدرخــوانــدگی ـعلی 
ــنایتکار وی ـمـجـتبی  خـــامـــنھ ای جــای خــود را بــھ جـــانشین جــ

د.  واده اش ادامـھ یاـب وری خـاـن پراـت ا اـم ا ـت نھ ای می دھـد ـت اـم ـخ

  -   مـافیای روحـانیت مـحافـظھ کار، در حـالی کھ مجتبی را 
نـزدیک خـود خـواھـد داشـت، از جـایگاه رئیسی بـرای تثبیت 
بیشتر مـوقعیت خـویش بھـره خـواھـد بـرد و حـول مـحور او، 

ارکان مدیریتی کشور را تصرف خواھد کرد. 

ھ صـحنھ می آیـد و  ر ـب ھاجـمی ـت ھ صـورت ـت   -   مــافیای سـپاه ـب
ارات و مســـئولیت ھـــای بـیـشـتری را پـــذیرا خـــواھـــد شـــد.  تـی اـخ
ران را بـــھ مـــال  ــازه ای اـی ــای تــ شـــبکھ ھـــای ســـپاه در شکل ھــ
ـمـللی شــورای فــرمــانــدھی  ــنطقھ ای و بـین اـل لی، مـ ــتجاره ی ـم الـ
ســپاه و مجــموعــھ ی پــاســدار-ســرمــایھ دار-قــاچــاقچی ھــا تــبدیل 

رد.  ند ـک واـھ ـخ

  -   مـــافیای مـــوئـــتلفھ ی ـمـتشـکل از دزدان تـــازه مســـلمانـــان 
ران را، ـکھ چھــل و دو ســال اســت در چــنگ  بــازار، اقــتصاد اـی
ر  ــولیدی ـت ر شـدن، غیرت ـگلی ـت ھ اـن ر ـچ ھ سـوی ـھ خـود دارنــد، ـب
تی، واردات بـیـشـتر و  ـف ــای ارزان ـن ــتگی بــھ دالرھـ شــدن و وابسـ

رد.  لی پـیش ـخواـھد ـب روری ـم داـپ ازی سـیـسـتم ـگ نــھادینھ ـس
ار مـثلث  تـی ھ شـکل انــحصاری در اـخ درت ـب ھ طـور عــمومی، ـق ـب
ار، ـمـتشـکل از «آخــونــدھــا، ســپاھی ھــا و  مــعروف مــحافــظھ ـک
بــازاری ھــا» خــواھــد بــود. اـین ســھ ـضـلعی، از اـین پــس، بــا 
تــصرف تــمامی ارکـان قــدرت، مــثلث رقـیب را، ـکھ ـمـتشـکل از 
ــسنجانی، جـــریان اصـــالح طـــلبان حـکوـمتی و نـیز  مـــافیای رفــ

د.  ـن ود، از صـحنھ ـبھ در می ـک ھ رو روحـانی ـب ناح میاـن ـج
از ـخواـھد ـشد  وین آـغ دی ـن ھ ی حـاکمیت روـن دـن ا یکدسـت ـشدن ـب ـب
ھ  عھ ـب اـم رشـتاب ـج ھ عــنوان، «ـپس رانـدن ـپ ـکھ از آن می تــوان ـب
ھ  ا تــرکیبی از جـناح ھـای ـب ر تــاکنون نـظام ـب ام بـرد. اـگ عـقب» ـن
3ظـاھـر رنـگارنـگ تــالش داشــت ـکھ مــوقعیت حـاضـر را حـفظ 

ــداری وـضعـیت  ده ـکھ ـحتی نگھـ ـکـند، حــاال بــھ مــرحــلھ ای رسـی
ـنونی نـیز بــرایش نــاممکن شــده اســت. بــقای نــظام امــروز در  ـک
ران بـھ مــدارھــای پــایین تــری از تــمدن تــاریخ  گــرو کشانــدن اـی
ران را یک گــام تــاریخی دـیـگر بــھ  نک بــاید اـی بشــری اســت. اـی
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د. اـین ھـمان رونـدی  ماـن ل ـکـنـترل ـب اـب ا ھــمچنان ـق رد ـت ر ـب عـقب ـت
اســت ـکھ پــس از ســقوط دولــت ـنجـیب الــلھ در افــغانســتان در 
ھ قـدرت  ھ ورود و سـپس ـب اواسـط دھـھ ی ٩٠ میـالدی و منجـر ـب

د.  بان ـبر ـسر اـین ـکـشور آـم اـل دن ـط رسـی

سیر قھقرا: 

ات ـبر ـکـشور حـاکم  تخاـب سی در اـن ا پیـروزی رئـی ران ـب باِن اـی اـل ـط
ود  تاب و تــازه ای را در سـقوط ـخ رـش لھ ی ـپ رـح ـھـنـمان ـم ده و مـی ـش
د عـقبگرد از  رخی از ویژگی ھــای اـین روـن رد. ـب د ـک آغـاز ـخواـھ

رار اـست:  اـین ـق

فـقر بیشتر اقـتصادی و عـادی شـدن آن بـھ دلیل فـراگیری: •
جــامــعھ بــاید بیامــوزد کھ زنــده بــودن اھمیت دارد نــھ 
زنـدگی. رویای داشـتن زنـدگی مـتعارف بـاید یک بـار بـرای 
ھمیشھ بـــھ گـــور ســـپرده شـــود. «زنـــدگی» یک امتیاز 
انـحصاری بـرای ثـروتـمندان خـواھـد بـود و زنـده بـودن یک 

شانس موقت و تصادفی برای فقرا. 

ر: وـقت آن اـست ـکھ ـجاـمعھ دریابـد • دیدـت راـبری طـبقاتی ـش اـب ـن
قـیر، فــردی اسـت ـکھ  ات دارنــد و ـف فـقط ثــروتــمندان حـق حـی
ھ اـین آگــاھی  دارھـا بـاید ـب ھ تــاخیر افــتاده اسـت. ـن مـرگ او ـب
ھ حیاتــشان یکی از وظــایف  رسـند ـکھ پــایان دادن ـب طــبقاتی ـب
اصـلی خـــودشـــان اســـت (خـــودآگـــاھی طـــبقاتی در قــالــب 
ا خــانــوادگی) و در صــورت تــاخیر در  خــودکشی فــردی ـی
حقق آن ـبھ عھـده ی طـبقھ ی ـبرـتر و  اجـرای اـین مســئولیت، ـت

ود.  گر آن ـخواـھد ـب وران ـسرکوـب اـم ـم

اعــدام، ســرکوب و خـشونـت بـیـشـتر: زنــده مـانـدن شھـرونـد •
ا  اـنب حکومـت اسـت ـت زرگـواری از ـج ـحق او نـیـست، یک ـب
ـتـصمـیم ـبگـیرد چــھ زمــانی بــھ آن خــاتــمھ دھــد. ھــر گــونــھ 
ــظرکردن  ســودای مــبارزه و مــخالــفت بــھ مــعنای صــرف نـ
ات اســت.  می و قــانــونی و شــرعی از حــق حـی ـعـلنی و رـس
ــادی  ســـرکوب بـــدیھی و عـــادی و نـــبود ســـرکوب غیرعــ

مـحسوب می شــود. 

مــحو بــازی انــتخابــات: جــامــعھ ی ایـرانی بــاید بــدانــد ـھمـین •
راث انــقالب  م مـی تھ ـھ ذـش ل و دو سـال ـگ ات قـالبی چـھ تخاـب اـن
طف رھــبری حـفظ شـده بـوده اسـت. از  ر ـل ۵٧ بـوده و از ـس
و تــاریخ  ازی بــھ آن نـیـست و می تــوانــد بــھ آرشـی اـین پــس نـی
ــایگاھی  ــدد. انــتخابــات در خــالفــت اســالمی جــای و جـ بپیونـ
ده ـتـصمـیم  ـن نــدارد. ـمـجـتبی و فــرزنــدانــش بــرای دھــھ ھــای آـی

ازی بــھ نــظر مـــردم از طـــریق انـــتخابـــات  ــد و نـی می گیرنــ
نـیـست. 

واره و • اـھ ردش آزاد اطـالعـات: اینترنــت، ـم محــرومیت از ـگ
درن ھسـتند؛  عھ ی ـم اـم باطـاتی ـج زارھـای ارـت لفن ھـمراه، اـب ـت
از  رون وسـطی رانـده شـود نـی ھ ـق رار اسـت ـب جـامـعھ ای ـکھ ـق
مــبرم بـھ اـین ابــزارھــا را از دســت می دھــد و می تــوانــد بـھ 
ھ آن عــادت ـکـند.  تــدریج محــرومیت از آنــھا را بیامــوزد و ـب
افـیـست،  لی ـک ــت قـــالبی و محـــدود و ـکـنـترل شـــده ی ـم اینترنـ
ھ  ھ ھـای نـظام آن ـچ ھ اینترنــت مــتداول نـیـست. رسـاـن ازی ـب نـی
را ـکھ الزم اسـت ارائــھ می دھــند اگـر ـکسی سـراغ مـاھـواره 

د.  ارازیت ھـای ـسرـطان زا ـمواـجھ ـخواـھد ـش ا ـپ رـفت ـب

ــوان • تی می تـ اد واجــب و ســالمــت مســـتحب اســت: وـق تـی اـع
ــولیدات مـــافیای  ــان تــ مـــعتاد و بــھ یکی از مـــصرف کنندگــ
ل خــاصی بــرای ســالــم  قــاچــاقچی ســپاه تــبدیل شــد، ھـیچ دلـی
اد غـرق نکـردن نـیـست.  تـی مـانـدن و خـود را در مــنجالب اـع
رده  ود را ـتـسھـیل ـک د ضـروری ـحذف فیـزیکی ـخ اد روـن تـی اـع

ای ـحذف ـتوـسط حـاکمیت می کاھــد.  زینھ ـھ و از ـھ

رق و ـخدـمات ـحمل و • امین آب و ـب سـیـسـتم ـخدـمات شھـری: ـت
ــروریزش  ا ف ــای جـامـعھ ی شھــری اســت. ـب نـقل از ویژگی ھـ
ھ خـوابـگاه ھـای  ــرنشینی و تــبدیل شھـرھـا ـب سـاخـتارھـای شھ
د زده ی فـــقرا، زـیر پــای کاخ ھـــا  فـــرســـوده، آلـــوده و ـکووـی
ناـطق ـخوش و آب  م در ـم مندان ـمرـفھ و ـساـل روـت ای ـث رج ـھ وـب
ــھ ی اـین خــدمــات از  ھــوای شــمال شھــرھــای بــزرگ، ارائـ
د. مـــردم بـــاید بیامـــوزنـــد  ـن حـیض انـــتفاع را ســـاقـــط می ـک
سـاعـت ھـا زـیر آفــتاب گــرم در خیابــان ھــا بــرای یک ســطل 
آب صــف بــبندنــد و بــھ داشــتن چــند ســاعــت بــرق در طــول 
ازی بــھ خــدمــات شھــری مــانــند  ـفاء ـکـنـند. نـی ـت شــبانــھ روز اـک
فــاضــالب، تخــلیھ زبــالــھ ھــا و امــثال آن بــھ شـکل مــداوم و 
اید  تن ـب رـف ثل دوش ـگ دی ـم ـماتیک نـیـست. عـادت ھـای ـب ـسـت سـی
ــری بــاید  فــرامــوش شــود. بــھ تــدریج مــدل زنــدگی پیشاقجـ

ود.  ادی و ـھمھ گـیر ـش ـع

ار دولـــت: وجــود رســانــھ ھــای غـیر • تـی رســانــھ ھــای در اـخ
ضر اسـت، بـاید آنـھا را  ا مسـتقل غیرضــروری و ـم تی ـی دوـل
رد. مــوج جــمع آوری بــشقاب ھــای مــاھــواره ای و  مــحو ـک
ھ و مجـلھ و  اـم ند روزـن اـن ای مسـتقل ـم ھ ـھ اـن ـتـعطـیل سـازی رـس
ر و  تی می تــوان صـبح و ظـھ سور شـدید در راھســت. وـق سـاـن
اوه بــھ مــغز مــردم فـــروکرد چــرا بــاید بــھ  لـیـغات ـی ـب شــب ـت
دنــبال مــحتوای خــوب و مســتقل بــود. مــردم بـیـشـتر بــاید بـھ 
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درون مــذھــب و خــرافــات و عــزا و ـمصـیـبت فــرو رونــد و 
اـشد.  اـطرات دور ـب اید ـجزو ـخ ادی ـب فــرھیختگی و ـش

رھـنگ • رھـنگ و ضـد ـف ھ ضـد ـف رھـنگ ـب ــتذال: ـف رھـنگ اب ـف
ر آب و  ھ فـرھـنگ تــبدیل خـواھـد شـد. جــامــعھ ای ـکھ درگـی ـب
م  ر ـھ از نــدارد. اـگ ر و امـثال آن نـی ئاـت ـنـما و ـت ھ سـی ان اـست ـب ـن
ــلویزیون و ـکـتاب و نـــمایشی الزم اســت از نــوع  ـنـما و تـ سـی
ـگر. ســواد یک امــر  زی دـی اســالمی و آخــونــدی آن و نــھ چـی
ر  ود و بی ســوادی، ھـمھ آن چـھ ـھ نــامفید و مـضر خـواھـد ـب
ــر، نــافــرھیختھ  ر چـھ بیسوادتـ از دارد. ـھ ـکس بـرای تـرقی نـی
ر بــرای بـقا در امــپراتــوری  ــراشیده تـر، مـناسـب ـت ر و نخـ ـت

ـمـجـتبی و ابــراھیم. 

می: جــنگ آب در راھســت، چــون ـخشـکـسالی • لـی فــاجــعھ ی اـق
و ورشـکـسـتگی آب رخ داده اســت، امـا دولــت ـسعی خـواھـد 
ـکرد ـکھ در طـــول اـین جـــنگ، مـــردم مـــناطـــق مــــختلف 
تی را.  ھـــمدیگر را بـکـشـند و نــھ مــامــوران و مــقامــات دوـل
لـیمی بــا بــاز گــذاشــتن دســت مــردم  بــنابــراین، فــاجــعھ ی اـق
محـــروم از آب بــرای قــتل عــام ھـــمدیگر در روســتاھــا و 
از بــھ  شھــرھــا و اســتان ھــا قــابــل ـکـنـترل خــواھــد بــود. نـی
امین آب نـیـست، ـکافـیـست  رای ـت ارد دالری ـب لـی روژه ھـای مـی ـپ
ان شھــرونــدان و اھــالی مــناطــق  محــل و تــرکیب نــزاع مـی
رد.  مــختلف بــرای ـکـشـتار ھــمدیگر را محــدود و مــدیریت ـک
ان آب ویالھــا و قــصرھــا و بــرج ھــا بــاید تــامین  در اـین مـی

ـشود ـکھ می شــود. 

ـنونی • دگی ـک چـی سـیـسـتم مــــالی ـکـشور: اـین سـیـسـتم بــــاید از پـی
د و بـھ شـکل ســاده ی آن تـوسـط حکومــت ـکـنـترل شــود.  درآـی
ــایگزینی تــدریجی آن بــا  لی و جـ بــا بی ارزش شــدن پــول ـم
م  ـسانی ـھ رای ـک از نـیـست. ـب لی نـی ول ـم ھ واحـد ـپ دالر دـیـگر ـب
اال بــھ  ــبادالت بــھ صــورت ـک ار نــدارنــد، مـ تـی ـکھ دالر در اـخ
اال انــجام خــواھــد شــد. اقــتصاد در شـکل مــدرن خــود بی  ـک
ثــمر و نــامفید اســت و بــھ دوره ی پیشاســرمــایھ داری ـیـعنی 

رد.  وع خـواھیم ـک دوره ی شـبانی و دامــداری رـج

ــداریم. ـھمـین • ــئولیتی نـ سیاســت خــارجی: در قــبال جــھان مسـ
ــفروشیم و پــول آن را از  قــدر ـکھ بــگذارنــد قــدری نــفت بـ
قاوـمت»  م تــغذیھ ی «مـحور ـم ویش ـبھ اـس ای ـخ افیاـھ طـریق ـم
ا  ــطھ ی ـب ھ راب ازی ـب افـیـست. نـی م ـک در خــاورمیانــھ بــاال بـکشـی
ھ اـین ھـمھ سـفر و  از ـب ــداریم. نـی غـرب و جــھان نـداشـتھ و نـ
ھ غـیر  م ـب ھ خـارج نـیـست. ـحتی سـفر داخــلی ـھ ت و آمـد ـب رـف

از «مشھـد مـقدس» الزم نـیـست. 

جـنگ بــرکت اســت: اگـر بــرخی مـواقـع جــنگ ھــای ھشــت، •
ود را  عمت ـخ ود ـکھ جـنبھ ی ـن ھ الزم ـب اـل ا دو ـس ـشش، چـھار ـی
م تـــامین ـکـند، چـــرا ـکھ نـــھ؛ بـــاید از آن  بـــرای بـــقای رژـی
لی جــنگ ھــایی ـکھ بــتوان در آن  رد. بــھ طــور ـک ــتقبال ـک اسـ
آمــار جــمعیت تــوده ھــا را کاســت خــوب اســت؛ مــثل بــرکت 
ور و یارانــھ ـبگـیر  ان ـخ بب می شــود ـکھ ـن د ١٩ ـس ھی ـکووـی اـل

ود.  ـکم ـش

ــایگزینی امــت بــا مــلت ســبب • امــت بھــتر از مــلت اســت. جـ
ــترده ی  ــتقرار گسـ می شـــود بــتوان راه را بــرای ورود و اسـ
ا  ران ـب م در اـی ھ رژـی عی وفــادار ـب واده ھـای نیروھــای شـی خـاـن
ونی  لـی رد. اســتقرار مـی غیـیر تــرکیب جــمعیتی دنــبال ـک ھـدف ـت
ای  رـھ ـمنی، سـوری و امـثال آن در شـھ ــاکستانی، ـی عـراقی، پ
ران  علق اـی د. ـت د ـش بال ـخواـھ ران ـبھ ـطور ـجدی دـن مـختلف اـی
ھ پــایگاه  ھ مـثاـب ا ـب ھ ایـرانی بـاید ـمـنـتفی شـود و ســرزمین ـم ـب
ران از  خـــالفـــت اســـالمی در مـــنطقھ عـــمل ـکـند. تخـــلیھ اـی
ـسانی اســـت ـکھ از ســـال ۵٧ بـــھ  ایـرانی یکی از اھـــداف ـک

د.  ران مسـتقر ـشدـن ندن در اـی و و ـل ـھمت ـتل آوـی

ردم ـھر ـچھ فقیرتـر • تر اـست. ـم ر بـھ ـفقـیر ـموـمن از ـمرـفھ کاـف
بــاشــند، بــاور بــھ خــدا و پـیـغـمـبر و عــباس و ابــولــفضلشان 
لـیت  ھ اـق ا اخــتصاص ثـروت ھـا ـب بـیـشـتر می شــود. بـنابـراین ـب
رـست نگھـداشـت. غــارنشینی  داـپ وـمن و ـخ اید اـکـثرـیت را ـم ـب
ـکھ در خــوزســتان آغــاز شــده اســت بــھ ھــمراه قــبرخــوابی، 
ل خــوابی، سـتون خــوابی  کارتــن خــوابی، خیابــان خــوابی، ـپ

ت.  و امـثال آن گسـترش ـخواـھد یاـف

در یک کـالم، ـکـشور بــــھ انــــبار بــــزرگی جھــــت انــــباشــــت 
لـیت حــاکم  ثــروت ھــای غــارت شــده از «امــت ایـران» بــرای اـق
تــبدیل خــواھــد شــد. ھــر گــونــھ اعــتراض بــا گــلولــھ پــاســخ داده 
ران بــھ ســمت قـــھقرای مــادون  خــواھــد شــد و رونــد بــردن اـی

بان ـسرـعت ـخواـھد ـگرـفت.  اـل ـط
وری ـمـجـتبی و رئیـسی.  پراـت ود از اـم اـین تـصویری ـب

ــون یک انحــطاط اســاسی و  اـین جــا مــا در حــال صــحبت پیرامـ
ران  ھ اـی غول ـب ویتر از حـملھ ی اعـراب و ـم راـتب ـق ھ ـم پسـروی ـب
ش، بـا پــذیرش از  ھســتیم. جــامــعھ ی ایـران، ـھمـین صـد ســال پـی
دســـت دادن یک نـــفر از ھـــر دو نـــفر جـــمعیت خـــود در بـین 
شان داده  زرگ ـن ا ١٩١٩ در جـریان قحـطی ـب ای ١٩١٧ ـت ال ـھ ـس
اھی مــانــند آن چــھ بــرای فــردای  اســت بــرای ســناریوھــای سـی
ده شــده از  انــتخابــات تـوسـط بـانـد ـمـجـتبی و آبــراھــام تــدارک دـی
افی بــرخــوردار اســت. ـبعـید نـیـست ـکھ اـین بــار ھــم  آمـــادگی ـک
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لـیون نــفر از جــمعیت خــویش، بــھ  بــرای حــذف ۴٠ تــا ۵٠ مـی
خــــــاطــــــر قـحــــــطی و گــــــرسـنـگی و بی آبی و جــــــنـگ آب و 
ــمباران و ـکـشـتار، آمـــاده بـــاشـــد.  لـیمی و بــ مـــھاجـــرت ھـــای اـق
د.  امیــدوارم و ھــزاربــار امیــدوارم ـکھ اشـــتباه ـکـنم، خـــواھیم دـی
ــمباران  م ـکھ در اـین شــرایط ـممـکن اســت بـ نـی فــقط فــرامــوش نـک
ھ تشــدید اـین جــریان اضــمحالل ـکـشور  ھســتھ ای اســرائیل نـیز ـب

بدیل ـکـند.  ران را ـبھ ایرانســتان ـت ـکمک ـکـند و اـی

ھ چـند  ا راه نــجاتی در چـشم انــداز اســت؟ بــلھ. امـا ـب پـرسـش: آـی
اـنھ دارنـد:  اـھ از ـبھ اراده ی آـگ ـشرط ـکھ ـھـمگی نـی

١. اپـــوزیسیون ایرانی، بـــھ شکل نـــاکارآمـــد کنونی خـــود، 
فراموش شود. 

٢. رویای دمکراسی و امـــثال آن، بـــرای چـــند دھـــھ، کنار 
گذاشتھ شود. 

رای  ار ـسـنگـین ـب رداـخت ھــزینھ ای ـبسـی ران آمــاده ی ـپ ردم اـی ٣. ـم
ند.  اـش ویش از اـین مـوقعیت ـب رھـایی ـخ

۴. مــردم بــھ تبعیت و پیروی بی چــون و چــرا از یک رھــبر 
نجات بخش بپردازند. 

و  مــــــــبـارزاتی  بــــــازی  اپــــــــوزیـسیـون  اول،  شــــــرط  در 
ــد. در  ان بــھ اتـــمام می رســ رانـی اسی اـی خـــودســـرکارگـــذاری سـی
ــردازی مــضر  ــایگزین رویاپـ شــرط دوم، واقــع گــرایی ـمفـید جـ
ــود. در شــرط ســوم پــذیرش روانی ســال ھــایی ســخت بــا  می شـ
نـــبردھـــای حـــاوی تـــلفاتی ـسـنگـین شـکل می گیــرد و در شـــرط 
ار جـمعی، ـیـعنی  رای ـک ان ـب رانـی ھ ی روانی اـی ـن چـھارم، پـیش زمـی

امین می شــود.  ر، ـت دون ـپرـسش و فـک روی ـب ـتـبعـیت و پـی

عـیت ھــایی اســت ـکھ بـھ شــدت بـھ ذوق ھــمھ ی افــراد  این ھــا واـق
ــورد، امــا ھــر ایـرانی واقــع گــرایی را بــھ خــود  مــتوھــم می خـ
اه،  نی ســـخت و سـی می آورد؛ چـــرا ـکھ در انـــتھای اـین واقـــع بـی
ا آمــاده ھســتیم  م می خــورد. آـی ران و ایـرانی رـق روزی، نـجات اـی
ـکھ بـــرای تـــامین اـین چـــھار شـــرط وارد صـــحنھ شـــویم؟ اـین 

رد.#  عیـین ـخواـھد ـک ران را ـت بود اـی ود و ـن رسشی اـست ـکھ ـب ـپ
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بیش از یک قــــرن اســــت کھ ایرانیان بــــر آن ھســــتند از 
ی سیاســت وارد دنیای دمکراسی و مــدرنیتھ شــونــد.  دروازه 
در این مسیر تـا بـھ حـال دو انـقالب و چـندین جـنبش اجـتماعی 
انـد و  انـد، صـدھـا سـازمـان و حـزب تشکیل داده  بـھ راه انـداخـتھ 
انـد. امـا ھـنوز نـھ از دمکراسی  صـدھـا ھـزار نـفر قـربـانی شـده 
خــبری اســت نــھ از مــدرنیتھ نــھادینھ شــده در قــالــب مــدنیت 
شھـرونـدی و رفـاه و آزادی. جسـتجوی چـرایی عـدم کامیابی 
مـا را بـھ پـاسـخ ھـایی مـتعدد خـواھـد رسـانـد کھ از دل ھـرکدام 
بســت زاده می  از آنــھا، راھکارھــایی بــرای شکستن این بــن 
شـود. الـبتھ ھیچ کدام از این راھکارھـا نیز تـا بـھ حـال پـاسـخ 
خـواھیم خـبر بـدی  مـوثـری نـبوده اسـت. امـا در این نـوشـتار می 
را اعــالم داریم: دیگر بــرای این کار دیر شــده اســت. دیگر، 

توان ایران را از طریق تغییر سیاسی متحول ساخت.  نمی 

اما چرا؟ 

ی مـدیریت کشور اسـت. بـھ عـبارتی، سیاسـت،  سیاسـت عـرصـھ 
مـدیریت یک کشور بـر اسـاس تـوافـق میان دولـت و مـلت اسـت. 
الـبتھ در نـظام دمکراسی دولـت مـحصول انـتخاب مـلت و در 
ھـای دیکتاتـوری، دولـت حـاصـل قھـر بـا مـلت اسـت. این  نـظام 
شـونـد، امـا بـحث در این جـا  ی دو دنیای مـتفاوت می  دو زاینده 
شـود. در ھـر دو  آن قـدر فـراگیر اسـت کھ ھـر دو را شـامـل می 
ی دمکراسی و دیکتاتــوری، کشوری بــاید بــاشــد کھ  مــقولــھ 
مـدیریت آن، تـبدیل بـھ مـصداق سیاسـت شـود. در نـمونـھ ھـایی 
مــانــند ســومــالی و یمن، دلیل مــحو دولــت، کھ نــماد سیاســت 
ھــا بــھ عــنوان کشور زیر  اســت، در این اســت کھ مــادیت آن 
ســوال اســت. بــھ ھمین خــاطــر پــدیده ی دولــت-مــلت در آنــھا 

تبلور نمی یابد.  

رود کھ  مـوضـوعیت سیاسـت بـھ این واسـطھ زیر سـوال می 
ھــایی کھ بــرای عملکرد سیاســت الزم اســت یا مــحو  پــایھ 
شــونــد و یا آن قــدر ضعیف، کھ دیگر نیازی بــھ مــدیریت  می 
نـدارنـد یا بـھ طـور کلی، نیازی بـھ مـدیریت نـدارنـد. یکی از 
ھــا اقــتصاد اســت. بــا فــروپــاشی اقــتصاد، نیازی بــھ  این پــایھ 
ســاخــتار مــدیریت اقــتصاد نیز نیست. امــا از اقــتصاد ھــم 
ای کھ  بـھ طـور تـاریخی حـذف سیاسـت، در قـالـب  مـھمتر، پـایھ 

بــوم یک  دولــت را، بــا خــود ھــمراه داشــتھ، شــرایط زیست 
کشور است.  

ھــای نخســتین در  در طــول تــاریخ، تــمامی کشورھــا و تــمدن 
کنار آب شکل گــرفــتھ انــد. نــمونــھ ی آن تــنوع عظیم تــمدن 
ی  بــاشــد. در ھــر کجای نــقشھ  میانــدوآب (بین النھــرین) می 
ی حـــضور و  بینیم کھ بـــھ واســـطھ  جـــغرافیا کھ بـــنگریم می 
اســتمرار مــنابــع آبی اســت کھ کشاورزی، ثــابــت نشینی و 
ی  شھـرسـازی شکل می گیرد و بـعد، مـدیریت سـازمـان یافـتھ 
بــخشند و ســپس، یک  ھــا دولــت را شکل می  این مجــموعــھ 

گیرد.   کشور در معنای متعارف شکل می 

ی بنیانــگذاری شھــر و کشور و  عــنصر آب را کھ از مــعادلــھ 
شـود. نـبود آب یعنی نـبود  تـمدن بـرداریم، کل مـعادلـھ حـذف می 
ی آن، شھــر و جــمعیت و جــامــعھ و  زنــدگی و بــھ واســطھ 

کشور، مصداقی نخواھد داشت.  

مورد ایران 

ی «آب سـاالر» شـناخـتھ  ایران از آن روی بـھ عـنوان جـامـعھ 
شـده اسـت کھ از روز نخسـت حیات تـاریخی خـویش تـاکنون 
درگیر آب بـــوده اســـت. شکل گیری دولـــت در ایران بـــرای 
مـدیریت آب بـوده اسـت. و امـروز، آن چـھ در ایران آغـاز شـده 
المللی بــھ ســایر مــناطــق  اســت و بــر اســاس ھشــدارھــای بین 
ی تــاریخ اســت: از  جــھان کشیده خــواھــد شــد، مسیر وارونــھ 
ی جـمعیت مـساوی اسـت بـا کشور" ،  فـرمـول " آب بـھ اضـافـھ 
ی جـمعیت مـساوی اسـت بـا  ی " نـبود آب بـھ اضـافـھ  بـھ مـعادلـھ 

محو کشور" در حرکتیم. 

ر ســوال  ات فــردی زـی در نــبوِد آب، پــایھ ای تــرین عــنصر حـی
ی آن تشکیل حیات جــمعی نیز نــاممکن  رفــتھ و بــھ واســـطھ 
شـود. از آن سـوی، یک حیات جـمعی از پیش شکل گـرفـتھ  می 
آبی،  ی بی  ی وجـود مـنابـع آب، بـا رسیدن بـھ نـقطھ  بـھ واسـطھ 

محکوم بھ پایان یافتن است.  

آبی» در  تـــمامی شـــواھـــد حکایت از آن دارد کھ مشکل «کم 
اســـــت.  کـرده  میـل  آبی»  بـحـــــران «بی  ســـــوی  بـــــھ  ایـران 
ی کافی بــرای  ورشکستگی آبی بــھ مــعنای نــداشــتن عــرضــھ 
ی عـدم امکان  ھـا ایرانی بـھ زودی بـا مسـئلھ  تـقاضـاسـت. میلیون 
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تـامین حیات فیزیکی خـود مـواجـھ خـواھـند شـد. از آن جـا کھ 
ھـای  ی مـناسـب بـرای مـدیریت این مـوضـوع در دھـھ  مـرحـلھ 
ممکن بـودن بـازگشـت دادن  گـذشـتھ بـوده اسـت، بـھ دلیل غیر 
م.  رای آن می رسـی بوِد راه ـحل ـب ری بـدیھی ـن زمـان، بـھ نتیجھ گـی
ھ اسـت: نـبوِد آب و نـبوِد راھکـار  وـن ن بسـت دوبـرابـری اـین ـگ ـب

بوِد آب.   رای ـن ـب

ناممکن شدن کار:  

بـھ طـور کلی، مـدیریت عـبارت اسـت از یافـتن و پیاده کردن 
ھــا و مشکالت. وقتی مشکلی از قــد و  راه حــل بــرای چــالــش 
رسیم بـھ عـدم  ی مـدیریتی یک مجـموعـھ خـارج شـود می  قـواره 
ھــای  تــوانــایی در یافــتن راه حــل و یا پیاده کردن راه حــل 
مـوجـود. در این صـورت دیگر بـحث مـدیریت مـورد نـدارد و 
بــھ ســوی مــحو مــوضــوعیت مــدیریت، یا در ســطح کشوری، 

رویم.   محو موضوعیت سیاست پیش می 

ی زیست بــومی یک اقلیم، حیات اقــتصادی،  بــا ریزش پــایھ 
اجـتماعی و فـرھنگی آن نیز زیر سـؤال می رود. امـا قـربـانی 
محیطی در یک کشور ھـــمانـــا سیاســـت  اول بحـــران زیست 
اســت. بــا مــحو سیاســت از حیات یک مــلت، مملکت دچــار 
شــود، انــسجام ملی آن از دســت  بحــران  کالن مــدیریتی می 
گیرد و در  رود، جـنگ داخـلی یا ھـمان جـنگ آب سـر می  می 

شود.   نھایت، کشور تجزیھ و چھ بسا نابود می 

اینک در ایران مـا در آغـاز این فـرایند سھمگین و تـباه سـاز 
ھسـتیم. قـدری جـلوتـر و بـا حـذف عـنصر سیاسـت بـھ عـنوان 
کند کھ قـدرت سیاسی  مـدیریت مـتمرکز کشوری، تـفاوتی نمی 
بـھ دسـت چـھ فـرد یا جـریانی بیافـتد؛ راسـت، چـپ، ملی گـرا، 
اصـالح طـلب، اصـول گـرا و ... ھیچ نیرویی نیست کھ بـتوانـد 
در چــارچــوب ســاخــتارھــای کنونی کشور بــرای این مــعضل 

راھکاری بیابد.  

زنی دســت یافــت کھ  تــوان بــھ این گــمانــھ  بــراین اســاس، می 
«جـمھوری اسـالمی، آخـرین مـصداق سیاسـت در ایران بـاشـد.  
بـھ عـبارت دیگر، بـا آغـاز فـروپـاشی سیاسـت در ایران، بـھ 
ی اقلیمی در راه، بعید اســت کھ دیگر بــتوان،  دنــبال فــاجــعھ 
ی کشوری مـدیریتی یا ھـمان حـاکمیت  چیزی بـھ اسـم مجـموعـھ 
سیاسی مـتمرکز در ایران بـرپـا سـاخـت. ھـمان طـور کھ بسیار 
بعید اســـت بـــتوان چنین ســـاخـــتارھـــایی را دیگر در یمن، 
ســوریھ، لیبی، افــغانســتان، عــراق، ســودان و ســومــالی بــرپــا 

کرد.   
بـا فـروپـاشی سـاخـتاری سیاسـت در ایران بـھ سـوی مـحو ایران 
خــواھیم رفــت. بــھ ھمین دلیل، نــجات سیاســت در ایران در 

حــال حــاضــر بیش از کسب قــدرت سیاسی اھمیت دارد. امــا 
نــــجات کیفیت و مــــاھیت سیاســــت و دگــــرســــازی آن از 
دیکتاتــــوری بــــھ دمکراسی نیز، بــــدون احیای زیست بــــوم 

ایران، تصور خامی است.  

این کھ آیا می تــوان زیست بــوم ایران را بــدون کسب قــدرت 
سیاسی نـجات داد یا خیر، جـای پـرسـش دارد؛ امـا این کھ بـا 
کسب قـــدرت سیاسی می تـــوان زیست بـــوم ایران را نـــجات 

داد، بھ ھمان اندازه مشکوک و نامحتمل است.  

بــھ این تــرتیب بــاید بــھ این انــدیشید کھ در یک رونــد گــام بــھ 
بــوم ایران ســبب نــجات سیاســت و نــجات  گــام، نــجات زیست 
سیاسـت مـوجـب نـجات کشور شـود. ھـر نیرویی کھ قـادر بـاشـد 
نخســتین مــورد را تــامین کند، دومی و بــالــتبع ســومی را نیز 

خواھد داشت.  

پایان سیاست در ایران  

ایم. سـردی انـتخابـات  بـھ پـایان دفـتر سیاسـت در ایران رسیده 
امــسال، بیشتر، از این نــاخــودآگــاه جــمعی در مــورد بیھوده 
بـودن آن بـرمی خیزد تـا از تـرکیب کانـدیداھـا.  تـمرکز ١١۶ 
ی بــخش مــدنی جــامــعھ  بــرای تغییر ایران از طــریق  ســالــھ 
تغییر سیاسـت آن قـدر بـھ درازا کشید کھ در این میان، خـانـھ 
از بیخ و بــن ویران شــد و ســرزمین ایران خشکید. امــروز 
تــوان بــا ادا و اطــوار اپــوزیسیونی ھــمچنان بــھ  دیگر نمی 
ی سیاســـت  جســـتجوی راه حـــل نـــجات ایران در عـــرصـــھ 
پــرداخــت. امــروز بــاید اقلیم ایران را نــجات داد و بــرای این 
مـنظور نـباید بـھ سیاسـت دل خـوش کرد. آبی از چـاه سیاسـت 

برای ایران تشنھ لب بیرون نخواھد آمد.  

ی  نـگارنـده بـر این بـاورسـت کھ بـاید بـھ فکر ایجاد یک «جـبھھ 
ی سیاسی نیاز  بـوم ایران» بـود. دیگر بـھ جـبھھ  نـجات زیست 
نــداریم چــرا کھ کردیم و دیدیم کھ از سیاســت کاری ســاخــتھ 
بــوم ایران» نیاز اســت بــھ  ی نــجات زیست  نیست. در «جــبھھ 
تـرکیبی از نیروھـای مـدنی و تخصصی. نیروھـای مـدنی یعنی 
ھـای  خـواھـند بـھ طـور فـعال بـھ چـالـش  شھـرونـدان فـعالی کھ می 
کنونی اقلیمی ایران بـــپردازنـــد و نیروھـــای تخصصی یعنی 
کسانی کھ در این زمینھ دانـش و تـخصص و امکانـات دارنـد. 
این جـبھھ بـاید بـھ طـراحی یک اسـتراتـژی فـراسیاسی پـرداخـتھ 
خـواھـد بـھ این  و تعیین کند کھ مـرحـلھ بـھ مـرحـلھ چـگونـھ می 
مـھم بـپردازد. بـعد بـاید تـدارک نیرو و امکانـات آن را دید و 

اجرای طرح نجات زیست بوم ایران را مدیریت کرد.  
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ی قــدرت تــاثیرگــذاری خــود بــر رونــد  این جــبھھ، بــھ واســطھ 
انــدازی  تــوانــد حتی در چــشم  نــجات حیات زیستی ایران می 
منطقی و تـدریجی قـدرت سیاسی را نیز، ھـر کھ بـاشـد، وادار 
بـھ تمکین کند و افـسار ھـدایت بـھ سـوی مـنافـع جـمعی را بـر 
گــردن حــاکمیت سیاسی بیانــدازد. در این صــورت اســت کھ 
حـاکمیت، در دسـت ھـر نیرویی کھ بـاشـد، بـھ طـور کارکردی 

گیرد.   در خدمت منافع جامعھ قرار می 

تــوانــد  بینیم کھ دیگر پیشنھادھــای مقطعی و نــاقــص نمی  می 
ی سیاسی را بـگشاید. در ھمین راسـتا بـود کھ  بسـت عـرصـھ  بـن 
از  تــر  فــرا دیدی  بــرای  فــلسفھ  بــھ  بــازگشــت  ضــرورت 
یم  ا ســـاخـــتھ  محـــدود  را  خـــود  نـــھا  آ در  کھ  ھـــایی  حـــوزه 
شــود. بـھ اـین واســطھ بــود ـکھ مـا ســال گـذشـتھ بـا  می  مــطرح 
ــھایت گـــرایی» بــر آن شـــدیم تــا راھی  ـشـنـھاد نـــظریھ « بی نــ پـی
مـانـند تـاریخی را مـطرح  ی بی  اـجعھ  رون رـفت از اـین ـف رای ـب ـب

سـازیم. ابتکارھـایی مـانـند تشکیل این «جـبھھ ی نـجات زیست 
آید کھ بـــر  ی اصلی این نـــظریھ بـــرمی  بـــوم ایران» از ایده 
اسـاس آن بـرای حـل بحـران و چـالشی، بـدون اسـتثناء، راھکار 
ای بـرای جسـتجو و تـحقق این  مـوجـود اسـت. امـا بـاید کھ اراده 

ھای نظری نیز موجود باشد.   راه حل 

امــروز ســاخــتار سیاسی بــا وجــود مــاھیت دیکتاتــوری خــود، 
دیگر حتی قــادر بــھ اعــمال حــاکمیت اســتبدادی نیز نیست؛ 
آب و تـشنھ تحـمیل کرد؟  شـود اسـتبداد را بـھ مـردم بی  مـگر می 
ھــای خــالی از سکنھ بــا شــرایط  شــود کھ در اســتان  مــگر می 

دشت کویر و کویر لوت کسی را زندانی و اعدام کرد؟  

بــھ وضــوح مــشخص اســت کھ دیگر ھیچ نیرو یا شخصیت 
دارای حـــداقلی از وجـــدان و عـــقالنیت حـــاضـــر نیست کلید 
قـــدرت سیاسی و حکومتی در ایران را، حتی بـــھ رایگان و 

٢٧
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در سینی طــال ، از رژیم کنونی تــحویل بگیرد، چــرا کھ بــھ 
ل اـین سـؤال مـھم قـرار  فـاصـلھ ی ـکـمـتر از یک سـاعـت در مـقاـب
ھ ـحتی فــردا،  چـگونـھ و از ـکـجا بــاید  ھ، امــروز و ـن رد ـک می گـی
ــامیدنی،  بــــرای اـین ٢٠٠ شھــــر دچــــاِر تــــنش آبی، آب آشـــ

رد.   اورزی و ـصـنـعتی ـفراـھم ـک ـش ـک

ھــای سیاســت در ایران خشکیده اســت، چــرا  آری، ریشھ 
ی آن رو بــھ خشکی اســت.  ســالــھ  ی چــند ھــزار  کھ پــایھ 
طـلبند و در رویای  قـدرت و حکومـت گـوارای آنـان کھ جـاه 
دونـد، نیروھـای خـردگـرا و مسـئولیت پـذیر، در این  آن می 
میان، عــطای قــدرت سیاسی را بــھ لــقای امــثال رئیسی و 
ھـــا و یا  ای و ابـــلھان طـــماعی مـــثل آن  مجتبی خـــامـــنھ 
بـخشند و  لـوح ایشان در اپـوزیسیون می  ھـای سـاده  جـایگزین 
آیند کھ بــرای مــعضالت  بــھ طــور جــدی در صــدد بــر می 

محیطی کشور راھکارھایی بیابند.   متعدد زیست 

ھـای فـردی و جـمعی مـا فـعاالن سیاسی،  ــمایل دادِن تــالش  تـ
بــوم  مــدنی و اجــتماعی بــھ ســوی مــحوریت بحــران زیست 
تـرین نـماد حـضور آگـاھی و گـذر از  ایران شـاید ضـروری 
گــــرایی تفکر و تحــــلیل منجــــمد از شــــرایط کشور  کلیشھ 

باشد.# 

سـرانـجام یک جـنایتکار تـحت تعقیب دسـتگاه کیفری بین المللی بـھ 
عد  ال ـب ریاسـت جـمھوری اسـالمی ایران رسید. اـین اتـفاق ١١۶ ـس
ان بــرای  رانـی دن نخســتین تــالش ھــای جــمعی اـی از بــھ ثــمر رسـی
نـیل بــھ دمکــراسی در قــالــب جــنبش مشــروطــھ در ســال ١٩٠۵ 
ــورشیدی) بــوده اســت. بـیش از یک قــرن کوشــش و  (١٢٨۴ خـ
ــران»، یک  دن «قــــصاب تھـــ ــان و رسـی ــداکاری آزادیخواھـــ فـــ
ا اـین  ــمھوری! آـی ــنایتکار تــحت ـتـعقـیب بــھ پســت ریاســت جـ جـ
ھ حـال طی  ا ـب مر بـودن ـمسـیری نـیـست ـکھ ـت نـشان دھــنده ی بی ـث

م.  غیـیر دھـی اید ـمسـیر را ـت م؟ ـب رده اـی ـک

ی پیشین خـود پیرامـون این کھ چـگونـھ  نـگارنـده در نـوشـتھ 
تـوان این تغییر مـھم را صـورت داد عـنوان کرد کھ بـرای  می 
پـایین کشیدن رژیم آخـونـدی و آغـاز یک دوران مـتفاوت نیاز 

بھ حرکتی است کھ چھار شرط دارد: 

بساط نازا و پوچکاری اپوزیسیون کنونی بر چیده شود. •

رویای دمکراسی برای مدتی بھ کنار گذاشتھ شود. •

مـردم آمـاده بـاالتـرین فـداکاری ھـا و حتی پـرداخـت ھـزینھ •
از جان خود باشند. 

از یک رھبر قابل و قدرتمند پیروی کنیم. •

دقـت کنیم! این چـھار اصـل، حـاصـل «قـضاوت ھـای ارزشی» 
نیستند، مـحصول مـحاسـبات مـدیریتی بـرای کشوری ھسـتند کھ 
ممکن اسـت، بـا قـدری غـفلت بیشتر، بـرای ھمیشھ از تـاریخ و 
جـغرافیای جـھان مـحو شـود. بـحث نـظری در این جـا مـوردی 
دانیم الـبتھ کھ اپـوزیسیونی بـاید بـاشـد، الـبتھ  نـدارد، چـرا کھ می 
کھ دمکراسی مفید و ارزشــمند اســت، الــبتھ کھ حــفظ جــان 
ھـا و پـرھیز از خـشونـت بھـتر اسـت، الـبتھ کھ داشـتن  انـسان 
نــفره  یک سیستم رھــبری غیرفــردی از نــظام رھــبری تک 
ھــا را کھ در بســتر  ارجــح اســت؛ امــا، ھــمھ این ارزشیابی 
گــذاریم می  مــشخص فــروپــاشی ســاخــتاری ایران امــروز می 
گـرایی  مـدار بـا مـصلحت  بینیم کھ بـاید بـا این بـاورھـای ارزش 
بینانــھ بــرخــورد کرد. بــھ ھمین دلیل، این چــھار اصــل  واقــع 
بــرای نــجات ایران پیشنھاد شــده تــا در ســایھ ی تــامین بــقای 
زمین بـتوانیم بـھ فکر نـھادینھ کردن نـقش اپـوزیسیون،  ایران 
اســتقرار دمکراسی، حــفظ جــان و کرامــت انــسان و اســتقرار 

ساالر و چرخشی در آینده باشیم.  رھبری شایستھ 

ھـایی مـوجـود اسـت کھ  بـرای ھـرکدام از این مـوارد اسـتدالل 
بــھ مــا کمک خــواھــند کرد چــرایی طــرح و پیشنھاد آنــھا را 
بھـــتر بـــشناسیم. در این نـــوشـــتار یکی از مـــوارد حـــساس 
پــوشی مــوقــت از  ی فــوق را کھ چــرایی چــشم  چــھارگــانــھ 

کنیم.  ھای سال است باز می  دمکراسی برای سال 

ھای دمکراسی  بنیان 

شـود،  شـود؛ پیدا نمی  آید، سـاخـتھ می  دمکراسی بـھ دسـت نمی 
ی ھـدفـمند تـاریخی  شـود. کسب دمکراسی یک پـروژه  بـنا می 
اسـت کھ بـا تـرکیب ھـوش و ھـمت شھـرونـدان یک کشور در 
شـود و بـا گـذر از  ی طـوالنی بـھ پیش بـرده می  طی یک بـازه 
رسـد و سـپس، اگـر  دھـھا چـالـش ذھنی و عینی بـھ سـرانـجام می 

آورد.  مراقب آن باشیم، دوام می 

٢٨

نجات ایران، امروز؛ بنای دمکراسی، فردا



پـــــروژه ی تـــــدارک دوران دمــــکراســــی 

ای، بـناسـازی دمکراسی در یک کشور، نیاز  مـثل ھـر پـروژه 
ھـا دارد کھ در نـبود آنـھا، زمـان، تـعداد  بـھ یک سـری زمینھ 
ھـــای مـــردم آن ســـرزمین، یا آمـــار  ھـــا و تـــعدد جـــنبش  قیام 
تـوانـند مشکل را حـل  ھـا نمی  قـربـانیان آنـھا در طی این خیزش 
کنند. بــاید ھــمت را بــا ھــوش درھــم آمیخت. ھــوش سیاسی 
ایجاب می ـکـند ـکھ بــرای تــولید زیرســاخــِت دمکــراسی در یک 
ی خــاصی را بــھ یک کار فکر شــده و  ـشور، زمــان و دوره  ـک
ھـدفـمند اخـتصاص دھیم. وقتی زیربـنا فـراھـم شـد، بـھ طـور 
طبیعی کار ســاخــتن روبــنای دمکراتیک بــرای جــامــعھ کلید 

خورد.  می 

ھـا مـتعددنـد و در این جـا بـھ چـند عـنصر، بـھ عـنوان  این زمینھ 
جـــزییات ضـــروری و بـــھ مـــثابـــھ پیش زمینھ ھـــای ظـــھور 

دمکراسی در یک کشور، اشاره می کنیم: 

تمایز بین قدرت و اقتدار •

رعایت حریم خصوصی •

قبول مسئولیت •

تمایل بھ عدالت •

تمایز قدرت و اقتدار 

جــامــعھ بــاید بیامــوزد کھ «قــدرت» را از «اقــتدار» تفکیک 
کند. قـدرت، «تـوانـایی» بـرای وادارسـازی دیگران بـھ انـجام 
خـواھیم. اقـتدار، اشـاره بـھ «حقی» اسـت کھ  کاریست کھ می 
آورد تـا دیگران را بـھ کار خـاصی وادارد.  فـردی بـھ دسـت می 
تــوان بــا ھــر ابــزاری، مــانــند زور و تــرس و  قــدرت را می 
ی اعـــطای  دروغ نیز، بـــھ دســـت آورد، امـــا اقـــتدار، زاییده 
رار اـست از آن  ـسانی اـست ـکھ ـق درت از ـجاـنب ـک داوطـلبانـھ ی ـق
ھ  ر اقــتدار را ـب تی ـکھ جـامـعھ قـدرِت ـمـبـتنی ـب ا وـق ـتـبعـیت ـکـنـند. ـت
عــنوان یگانــھ شـکل قـابـل قــبوِل قــدرت در جــامــعھ بـھ رـسمـیت 
ھ ـتـبعـیت از ھـر  ا مــصلحت، حـاضـر ـب ھ تـرس ـی نـشناسـد و بـنا ـب
شــود.  ــتقرار دمکــراسی نـــاممکن می  نــوع قـــدرتی بــاشــد، اســ
جــامــعھ بــاید بیامــوزد کھ یگانــھ قــدرت قــابــل احــترام، قــدرت 
بــرخــوردار از اقــتدار نــاشی از اعــطای مشــروعیت مــردمی 
کند پیروی کند نـھ  اسـت. او بـاید از قـدرتی کھ آن را تـایید می 

از قدرتی کھ از آن وحشت دارد. 

ــتدار.  ِم قــدرت بــر مــبنای اقـ دمکــراسی عــبارت اســت از ـتـقسـی
ــتدار.  ــوری عـــبارت اســت از تـــمرکز قـــدرت بـــدون اقـ دیکتاتــ
ا عــدم اعــطای اقــتدار در انــحصار شھــرونــد  اعــطای اقــتدار ـی
د از او سـلب ـکـند،  واـن اسـت؛ اـین ـحقی اسـت ـکھ ھـیچ ـکس ـنمی ـت
ناسـب بـرای بھـره بــرداری از اـین ـحق  امـا مـردم بـاید شــرایط ـم

ــور از طــریق ســرکوب، تـرس  ــرینند. دیکتاتـ را بــرای خـود بیافـ
وسـط صـاحـبان آن،  و تــرور، قــدرت خـود را از ـکـسِب اقــتدار ـت
کند. اگــر جــامــعھ این  ـیـعنی شھــرونــدان و جــامــعھ، مــعاف می 
آورد، اگــر  نــوع از قــدرت را بــپذیرد، دیکتاتــوری دوام می 
رسـد. الـبتھ کھ طـرد قـدرت  بسـت می  نـپذیرد، دیکتاتـوری بـھ بـن 

فاقد اقتدار ھزینھ دربردارد. 

درت ـمـبـتنی ـبر اقـتدار  رای اســتقراِر ـق دنی ـب اـمعھ ـم در ایـران، ـج
د و ِصــرِف اِعـــمال قــدرت تــوســط حـــاکمیت را  ـن تــالش ـنمی ـک
ژگی رفــتار جــمعی در ـکـشور مــا بــھ طــور  ــذیرد. اـین وـی می پـ
ــتبداد  ــتمرار اسـ ل اسـ ج بــوده و ھــنوز ھـم اســت. دلـی تــاریخی راـی

اـین اســت ـکھ ھـر قــدرتی، در ورای مـرجـع آن، مــورد پــذیرش 
ــویی، قـــدرت  مـــنفعل جـــامـــعھ قـــرار می گیــرد: قـــدرت زورگــ
تــجاوزگــری، قــدرت ســتمگری و قــدرت غــارتــگری. بـھ ـھمـین 
ــوری اســالمی بــرای بـیش از چھـل و دو  خـاطـراسـت ـکھ دیکتاتـ
رک انـتخابـات١۴٠٠ و تحــمیل یک  رجـاسـت. سـی اـب سـال اسـت ـپ
فی  جــالد در بــاالتــرین سـطح قــدرت اجــرایی خـود نــماد بــارز ـن
ِت اقــتدار و نــموِد اـھمـیت ِصــرِف قــدرت بــرای  ــھادینھ ی اـھمـی نـ
روی  تی جــامــعھ ای از ھــر قــدرتی پـی نــظام حــاکم می بــاشــد. وـق
ـند  ـن ھ ـکـسب اقــتدار احــساس ـنمی ـک ازی ـب ـکـند، صـاحـبان قـدرت نـی
ــروعیت اِعـــمال  و قـــدرت خـــویش را بـــدون ھـیچ گـــونـــھ مشــ
ران اـین بـــھ  اسی تــــاریخ اـی د. در جـــامـــعھ شــــناسی سـی ـن ـن می ـک
ران مــتعلق  ھ شـده آمـده اسـت ـکھ «قــدرت در اـی وـل رـم صـورت ـف
ژگی  ار می گیــرد.» اـین وـی تـی بـــــھ ـکسی اســـــت ـکھ آن را در اـخ
ران  تــاریخی ـکھ تــا ـھمـین امــروز نـیز در اـکـثرـیت جــامــعھ ی اـی
ــتعداد پــذیرش  ســاری و جــاریست خــبر از دور بــودن مـا از اسـ

دمکــراسی دارد. 

٢٩

اقتدار قدرت پایه های مقایسه

حق قانونی و رسمی 
برای صدرو فرمان و 

دستور و اتخاذ تصمیم را 
اقتدار می نامند.

 قدرت بھ معنای توانایی
 بالقوه ی یک فرد است
 برای نفوذ بر دیگران و

.کنترل رفتار آنان

معنی

یک حق رسمی است کھ 
بھ مسئوالن مملکتیی 

تفویض می شود.

ویژگی فردی چه هست؟

موقعیت و جایگاه تبحر و توانایی منبع

پیرو سلسلھ مراتب اداری 
است و از مقررات و 
قوانین مشخص تبعیت 

می کند.

تابع سلسھ مراتب خاصی 
نیست. (حساب و کتاب 

مشخصی ندارد.)

سلسه مراتب

جایگاه اعطاء شده شخص محل استقراد

بلھ خیر مشروعیت
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فاوت  جـدول زـیر مــقایسھ ی کوتـاھی دارد ـبر آن ـچھ ـبھ عـنوان ـت
ان اـین دو در جـریان اـست:  مـی

ار طـــوالنی  از بــھ ـک ان اـین دو نـی فــراگــرفــتن تـــفاوت ھـــای مـی
ھ طـور تــصادفی تــامین  ــرھنگی، آمــوزشی و تــربیتی دارد و ـب ف
ھ  ھ دمکــراسی، ـکھ ـب ــوری ـب نمی شــود. در دوران گـذار از دیکتات
ـاد  عــــــنـوان «دوران تــــــدارک دمکـــراسی در ایـــران» از آن ـی
ژگی آغـــاز آن را در بـــاال آوردیــم-  خـــواھیم ـکرد -و چـــھار وـی
بــاید کـاریی جــدی بــرای گســترش اـین آمــوزش و آشــناســازی 
فکیک  ا تــمایزات مــفاھیم قـدرت و اقــتدار و ضــرورت ـت مـردم ـب
ھ اراده، زمـان،  از ـب ار الـبتھ نـی رد. اـین ـک ـعـملی آنـھا صـورت گـی

ـطرح و ـبودـجھ دارد. 

رعـایِت حـریم خـصوصی 

ھ، بــھ طـــور مـــعمول و  ــوزه ای اســـت ـک حـــریم خـــصوصی حــ
ارات حـــاکمیت  تـی رون از حـــوزه ی اـخ مـــعقول، مـــدیریت آن بـی
قــرار می گیــرد. شھــرونــدان صـاحـب حــریم خــصوصی خــویش 
از بـــھ رعـــایت یک ھـــنجار  ھســـتند و بـــرای مــــدیریت آن نـی
ـگری.  ــتماعی دارنــد وبــس: عــدم ھــتک حــریم خــصوصی دـی اجـ
تی و  ھ ھـیچ وجـھ دوـل اـین ـیـعنی آن ـکھ مــدیریت حـریم ـشـخصی ـب
حـکوـمتی نـیـست. بــھ طــور مــثال، ـکسی حــق نــدارد بــدانــد شــما 
د ـکھ آن ھــا را  نـی دن می ـک ــت چـھ وبــسایت ھــایی را دـی روی اینترنـ
ا بـھ  ا صــحبت ھــای شــما پــای تــلفن را شــنود ـکـند، ـی ـلـتر ـکـند، ـی فـی
ا بـخواھـد  ــوانید، ـی بـیـند چـھ می خـ ا ـب د ـت زـن کتابــخانــھ ی شـما سـر ـب
ا مــوقعی ـکھ  د... ـت بـدانـد چـھ کانــال مــاھــواره ای را نــگاه می کـنـی
رای  رز حـریم خـصوصی شـان کجاسـت و ـب ند ـم داـن دان ـن شھـروـن
ــوری می تـوانـد اـین حـریم را  حـفظ آن تـالش ـعـملی نـکـنـند دیکتات
ا  د ـب رار داده و ـھر آن ـچھ می خـواـھ ـماتیک ـق ـسـت جاوز سـی ورد ـت ـم
ری  ارـکرد اـین تــجاوز اـین اســت ـکھ مـانـع از شـکل گـی آن ـکـند. ـک
ــتماعی مســتقل در افــراد می شــود و یک جــامــعھ ی  ـشـخصـیت اجـ
ـمـتشـکل از افــــرادی ـکھ حـــریم ـشـخصی آنـــھا مـــورد تــــجاوز 
تک  اری از ـھ سـی تھ اـست آمـاده پـذیرش ـب رـف رار ـگ ـماتیک ـق ـسـت سـی

قوق اجــتماعی دـیـگر ـھم ھسـتند.  ا و ـح ـحرـمت ـھ

ـشوری، بـــدون درِک اـھمـیت حـــفظ حـــریم  مـــحال اســـت در ـک
زی بــھ اســم دمکــراسی مســتقر  ـشـخصی نــزد شھــرونــدان، چـی
ــھادینھ ی حــفاظــت از حــریم ـشـخصی  شــود. دمکــراسی، نــظام نـ
ــتبدادی دولـــت ھــتک حـــریم  شھـــرونـــدان اســـت. در نـــظام اســ
ــد و در نــــظام دمکــراتیک  ھ ی خــــود می دانـــ ـف ـشـخصی را وظـی
ــئولیت حـــفاظـــت از حـــریم ـشـخصی را بـــر عھـــده  دولـــت مســ
ردی  اـلت در حـریم ـف ــھادینھ ی دـخ ظام ن ــوری، ـن می گیــرد. دیکتات
ا  ران بـا پــذیرش، عــادی ســازی و ـی شھــرونــدان اســت. مــردم اـی

ھ ھـتک مسـتمر حـریم  نـشان دادن انــفعال و بی اعــتنایی نسـبت ـب
ــد.  ــوری امکـان بــقاء و دوام را داده انـ ــان، بــھ دیکتاتـ شخصی شـ
بــدیھی اســت ـکھ شھــرونــدی ـکھ ـحتی در حــوزه ی خــصوصی 
بـــرای خـــود ـحقی قــائــل نـیـست بــھ راحـتی از حـــقوق جـــمعی 
ان، آزادی انــتخابــات و امـــثال آن نـیز  خــویش مــانــند آزادی بـی
ــذرد. تــا مــوقعی ـکھ بــرای دفــاع از حــریم ـشـخصی خــود  می گـ
شھــرونــدان یک جـامـعھ، بـھ طـور فــردی و جــمعی و سـازمـان 
ھ  ــوری ـب یافــتھ، اقــدام نـکـنـند ھـیچ ضــرورتی بـرای تــبدیل دیکتاتـ
دمکــراسی احــساس نــخواھــد شــد. دمکــراسی بــھ درد آنــھا ـکھ 
ــورد. دمکــراسی  ــند نمی خـــ اـھمـیت حــــریم ـشـخصی را نمی دانـــ
ــتقالل ـشـخصـیتی را در عــمل  بــرای انــسان ھــایی اســت ـکھ اسـ
ل جــامــعھ ای ـکھ عــادت دارد بــھ  ــد. بــھ ـھمـین دلـی تجــربــھ کرده انـ
از  قوـقش نـیز ـب ھ ـح عرض ـب رای ـت ود راه را ـب عرض ـش سم او ـت ـج
دان ـتوـسط  روـن تم روزانــھ ی شـھ تی ـشاـھد ضـرب و ـش د. وـق ـن می ـک
ــتظامی و ســرکوبــگر گشــت و امــثال آن ھســـتیم،  ــای انـ نیروھـ
ا تـعرض ـجـسمی و پــایمال سـازی حـق  ـیـعنی جـامـعھ ی ایـرانی ـب
و حــرمــت خــویش ـکـنار آمــده اســت. ـچنـین جــامــعھ ای طــلب 

د.  ـن دمکــراسی ـنمی ـک

در دوران گـــذاری ـکھ «دوران تـــدارک دمکــراسی در ایـران» 
ــامیدیم و بــرای شــروع آن چــھار شــرط فــوق را بــرشــمردیم،  نـ
ــاکمیت، گســترش آمــوزش ھــا و اقــدامــاتی  یکی از وظــایِف حـ
اســــت ـکھ مــــفھوم حــــریم ـشـخصی و اـھمـیت حــــفظ آن و نـیز 
ان  روش ھــای اقــدام فـردی و جـمعی بـرای حـفاظـت از آن را مـی
ھ اراده، زمـان، ـطرح  از ـب ار نـی ــدازد. اـین ـک ا می ان دان ـج روـن شـھ

و ـبودـجھ دارد. 

قبول مسئولیت 

ــذیری شھـــرونـــدان در یک جــامــعھ، شــرط الزم  مســئولیت پـ
ــجام  ــعنای ان ھ م ــئولیت ـب ــراسی اســت. مسـ ــتقرار دمک بــرای اسـ
ن شــده اســـت.  عیـی ــعریف شــده بــر اســـاس انــــتظارات ـت کـار تـ
ا  ــجام نــدھــد، ـی ــده ی آن انـ ــعریف شـ ھ کـار را بـھ شکـل تـ کـسی ـک
د یک فــــرد  ـن ــایت نـک ن شــــده را رعـــ عیـی اســــتانــــداردھــــای ـت
گـریز اسـت. کارکردھـای مسـئولیت گــریزی ھــمان  ــئولیت  مسـ
ــوری اســت. بــھ  ــتقرار و تــداوم دیکتاتـ آمــاده ســازی بــرای اسـ
ــنمایی و  طــور مــثال، تــا زمــانی ـکھ شھــرونــدان قـــوانین راھـ
عیـین و آمـــوزش داده شـــده اســـت- رعـــایت  ھ ـت ــندگی را -ـک رانــ
د، بی ـنـظمی حـــاکم بــر خیابـــان ھـــا، نـــمادی از آشـــوب  ـن ـن ـنمی ـک
مـــوجـــود در ذھـــن و زنــــدگی ـکل جـــامـــعھ خـــواھـــد بـــود. 
طـلب خـویش، نـظام مبتنی  دیکتاتـوری، بـرخـالف ظـاھـر نـظم 
ا در ســایھ ی  ـظمی اسـت ـت گـریزی، آشـوب و بی ـن بـر مسـئولیت 

٣٠
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د. بــرھمین  دـھ ش خـواسـت انــجام ـب ر کـاری ـکھ دـل د ـھ تواـن آنـھا ـب
ــور مــردمی مســئولیت گـریز را تــرجیح می دھــد  ز دیکتات مـبنا نـی
تـا او ھـم در آشــوب ســاخــتھ و پــرداخــتھ ی حکومــت و جــامــعھ 
ــای خــود، مــثل  ــئولیت ھـ ــار بـــدیھی تــرین مسـ بــتوانــد از زیربـ
ــگریزد. دمکــراسی امــا، در  تــامین آب و بــرق و نــان مــردم بـ
ــئولیت پــذیری اســت؛ نــظم  نــقطھ ی مــقابــل، نــظام ـمـبـتنی بــر مسـ
ــرایندی اســــت ـکھ در آن  ــتماعی دمکــراتیک مــــحصول فـــ اجـــ
ــای  اری را ـکھ بــر عھــده گــرفــتھ بــراســاس معیارھـ ھــرکس ـک
ــد و تخـــطی از آن را  عیـین شـــده صـــورت می بخشــ مـــشخص ـت
رد مـنضبط  ھ انــضباط دارد و ـف از ـب د. مســئولیت نـی ـن تحـمل ـنمی ـک
ار بــرعھــده گــرفــتھ شــده ی خــود را درســت  اد می گیــرد ـکھ ـک ـی

صـورت بخشـد. 

نـاپـذیر خـواھـند  نـاپـذیر، حـاکمان مسـئولیت  شھـرونـدان مسـئولیت 
ــئولیت  داشــت و حــاکمان مســئولیت گــریز، شھــرونــدان بی مسـ
د. شھــرونــدان ایــرانی، دھــھ ھـاسـت، بـا فــرار از  ـن ـن تــربیت می ـک
ھ را بـرای تــقویت  ـن مســئولیت ھــای بــدیھی شھـرونـدی خـود، زمـی
ــد.  ــوری اســالمِی مســئولیت گــریز فـراھـم کرده انـ و بــقای دیکتاتـ
رفـــتارھـــایی مــانــند عــدم رعـــایت نــظافــت امـــاکن عـــمومی، 
رســانی بــھ محیط زیست، پــرداخــت و  ــندگی آشــفتھ، آسـیب  رانـ
ار  قـبول رشـوه، دروغ گــویی و چــاپــلوسی بــرای انــجام یک ـک
ا فــروش اجــناس  عــادی اداری، ـکشـیدن چک بی محــل، خــرید ـی
ان و  ودـک ا ـک ادرـست ـب ورد ـن رـخ در ورای قیمت ھــای مــتعارف، ـب
ـگر، ـھـمگی، حـکاـیت از  ـضعـیف تــرھــا و ھــزار و یک عــمل دـی
عھ ی ایـرانی نمی خـواھـند  اـم راد ـج طلق اـف اـین دارد ـکھ اـکـثرـیت ـم
ا شھــرونــدی خــود عــمل ـکـنـند. اـین  ــئولیت اخـــالقی ـی تــابــع مسـ
ــتبدادی اســت و نــظام  ھــمان جــامــعھ ی مــطلوب ھــر نــظام اسـ
ــریزی  آخـونـدی، در حـد اعـالی آن. اسـتبداد بـا مسـئولیت گـ
ــراسی  ــایستگی دمک ــای شـ ــورده اســت. ھــرگــونــھ ادعـ گــره خـ
لــوحی و  پــذیری را ســاده  ــئولیت  ھ مســ بـــرای جـــامـــعھ ای ـک
ھ یک  ــوفقیت می دانـــد، ـب مسـئولیت گــریزی را ارزش و نــماِد م

لخ شـبیھ اسـت.  شـوخی ـت
در دوران گــذار، ـکھ نــام آن را «دوران تــدارک دمکــراسی در 
م،  ردـی ھ آن اشــاره ـک ھ چــھار شـرط ورود ـب ایـران» گـذاشـتیم و ـب
ــئولیت پــذیری بــھ شھــرونــدان ایـرانی در  ــایست اـھمـیت مسـ می بـ
ســطوح مــختلف آمــوزش و پــرورش و نـیز دررســانــھ ھــا بــھ 
اد داده شـــود تـــا شھـــرونـــدان اـھمـیت و  صـــورت گســــترده ـی
ر مســئولیت پـذیری را  اتی رفـتار مـنضبط ـمـبـتنی ـب ضـرورت حـی
ا رفــتار درســت، انـضباطـمند و  بیامـوزنـد. حــاکمیت خـود بـاید ـب
تــابــع قــانــون خــویش در اـین عــرصــھ الــگو بــاشــد. ھــرگــونــھ 
ضــدالــگویی از سـوی حــاکمیت بـھ یک الــگو در جـامـعھ تــبدیل 

پـذیری نیز نیاز بـھ اراده،  رھـنگ مســئولیت  می شــود. تــرویج ـف
زمان، طرح و بودجھ دارد. 

تمایل بھ عدالت 

ا انـسان ھـا  رخـورد عـادالنـھ ـب ا مــوقعی ـکھ جـامـعھ ای اـھمـیت ـب ـت
د.  ــوزد، رنـــگ دمکــراسی را بـــھ خـــود نـــخواھـــد دـی را نیامــ
ا  دان ـب ــھادینھ ی رفـتار عـادالنـھ ی شھـروـن دمکــراسی، اســتقرار ن
ا شھـرونـدان اسـت. از آن  رخـورد عـادالنـھ ی حــاکمیت ـب م و ـب ـھ
ــوری عــبارت اســت از نــقض عــدالــت در رفــتار  ســوی، دیکتاتـ
شھـــرونـــدان نســـبت بــھ یـکدـیـگر وبـــرخـــورد نـــاعـــادالنـــھ بــا 
تی. اـین دو، ھــمپای ھــم بــھ  وـم شھــرونــدان تــوســط دســتگاه حـک
د. تــصور  ـن ـن ــد و ھــمدیگر را تــقویت و حــفظ می ـک پـیش می رونـ
ــتبدادی مــرتکب  ـسـنتی مــا از اـین ـکھ ظــلم را فــقط حکومــت اسـ
می شـــود و جــامــعھ بــازتــولیدگــر انـــواع ظــلم و ســتم نـیـست، 
تم حـکوـمتی مـکـمل  عی و خـودفـریبنده اسـت. ـس رواـق صوری غـی ـت

دان اـست.  روـن تم شـھ ـس

از  بــرقــراری دمکــراسی، بــھ رعــایت عــدالــت در ســھ حــوزه نـی
روت ھـا و  ھ ی ـث ھ تـوزیع عـادالـن ت اجــتماعی» ـکھ ـب داـل دارد: «ـع
ــجازاتی» ـکھ بــھ بــرخــورد  مــنابــع اشـــاره دارد؛ «عــدالــت مــ
ــردد،  عــادالنــھ بــا اعــمال نــادرســت اعــضای جــامــعھ بــاز می گـ
ھ حـل و فـصل عــادالنــھ ی اخــتالفــات  ــقرراتی» ـکھ ـب «عـدالـت مـ
ــود. در یک نــظام دمکــراتیک اـین  درون جــامــعھ مــربــوط می شـ
اده  ــھادینھ بــاید پـی ســھ نــوع عــدالــت بــھ طــور تــعریف شــده و نـ
ھ طـور گــزینشی،  ر سـھ این ھــا ـب ــوری، ـھ د. در یک دیکتاتـ شـوـن
گــرایی، مــافیایی، مــنفعت طـــلبانـــھ و ـحتی  ــبخواھی، ـقبـیـلھ  دلــ

ونی صـورت می گیــرد.  اـن راـق ـف

جـامـعھ بـرای بـرخـورداری از دمکراسی بـاید بیامـوزد کھ این 
گیر خـواسـتار شـود و  سـھ نـوع عـدالـت را بـھ طـور مسـتمر و پی 
یافـتھ بـرای تـحقق آن تـالش کند. ھـر گـونـھ  بـھ طـور سـازمـان 
گیری در این سـھ زمینھ منجـر  تـساھـل و چـشم پـوشی و آسـان 
بـھ تـداوم دیکتاتـوری خـواھـد شـد. بـاید عـادل و مـنصف بـود و 
تــقاضــای عــدالــت و انــصاف داشــت. قــبول پــرداخــت مــالیات 
تـوسـط یک ثـروتـمند حکایت از تـالش او در اجـرای عـدالـت 
اقــتصادی-اجــتماعی در جــامــعھ اســت. فــرار از مــالیات بــھ 
مــعنای ســتم بـر شھــرونــدانی اســت ـکھ بــرای بــرخــورداری از 
از بـــھ مـــنبع مـــالی نـــاشی از پـــرداخـــت  ــتماعی نـی رفـــاه اجــ
ــت  ــد. از آن ســوی، شھــرونــدان بــاید بــر دریافـ مــالیات ھــا دارنـ
ســازی عــقالنی درآمــدھــای مــالیاتی نــظارت  مــنظم و ھــزینھ 
داشتھ باشند و از دولت در این زمینھ حساب پس بگیرند. 
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د بـاید مـورد حــمایت  ـن ـن ر گــرسنگی دزدی می ـک افــرادی ـکھ از ـس
ردن دسـت آنـھا  طع ـک ات اجــتماعی قـرار گیرنــد. ـق مـالی و خـدـم
ھ آن  اید ـب دان ـب داـلت اـست ـکھ شھـروـن دم رعـایت ـع ارز ـع ماد ـب ـن
ردن  ـند. جـــبران خـــسارت ـکور ـک ـن اعـــتراض ـکـنـند، امـــا ـنمی ـک
فر در طـول یک نـزاع بـاید از طـریق عـذرخـواھی،  چـشم یک ـن
ا تــرکیبی از این ھــا  ا رفــتن بــھ زنــدان ـی پــرداخــت خــسارت و ـی
رون آوردن چــشم ضــارب نــمودی اســت از بــرخــورد  بــاشــد. بـی
دانی ـکھ ـبھ اـین مـجازات ـتحت عـنوان  روـن ا او و شـھ ھ ـب ادالـن اـع ـن
ــھند نمی تــوانــند مــتقاضی دمکــراسی ـکھ  «قــصاص» گــردن می ن
ت جــویی  ت در مــجازات اسـت بـاشـند. عـداـل نــظام رعــایت عـداـل
فــعاالنــھ ی شھــرونــدان اســت ـکھ یک ســاخــتار حـکوـمتی را بــھ 
ــھادینھ ی ـعداـلت  اـسازی ن رـپ ناـسب ـب ـسمت دمکــراسی ـکھ شـکل ـم

د.  ـن اـست ھـدایت می ـک

ـھ آن را «دوران تــــــدارک دمکـــراسی در  در دوران گــــــذار، ـک
ھ آن را در بـاال آوردیــم،  ــامیدیم و چـھار شـرط ورود ـب ایـران» ن
ــایست اـھمـیت تــوجــھ بــھ عــدالــت ھــم در رفــتار و ھــم در  می بـ
مــطالــبات بــرای شھــرونــدان تــوضیح و آمــوزش داده شــود تــا 
بــدانــند ـکھ اگــر از عــدالــت صــرف نــظر ـکـنـند، در یک نــظام 
ا  ز ظـلم و سـتم و خـفقان و ســرکوب، ـی ر بی عــدالتی، ـج ـمـبـتنی ـب
ــود. بـھ مــحض تـن  ـبـشان نمی شـ زی ـنصـی ــوری، چـی ھــمان دیکتاتـ
ــویم. بــھ  ــتبداد می شــ ــاده ی تحـــمل اســ ــدالتی، آمــ دادن بــھ بی عــ
ت، شــایستھ و ســزاوار  رای اجـرای عـداـل ـمحض حـساس شـدن ـب
ھ طـور فــراگیر آمـوزش داده  اید ـب ود. اـین ـب دمکــراسی خــواھیم ـب
از بــھ اراده،  ــھ ی اـین آمــوزش نـی شــود و انــجام اـین مــھم و ارائـ

ـطرح و ـبودـجھ دارد. 

نتیجھ گیری: 

ــایھ ای بــناســازی دمکــراسی  اگــر بــھ ـھمـین چــھار ضــرورت پـ
م ـکھ بــــا نـــــداشـــــتن ھـیچ یک از اـین  ابـی بـــــسنده ـکنـیم در می ـی
عھ ی  طح مـطلوب و ضـروری آن، جـاـم ویژگی ھــا در شـکل و ـس
اد دارد و  ران تـــا ـکـسب دمکــراسی فـــاصـــلھ ای زـی امـــروزی اـی
ــروطیت تــا بــھ حــال  ــای ١١۶ ســالــھ ی مــا از زمــان مشـ آرزوھـ
ـھ  ـم ـک ـمی دانـی ـتی ـن ـد. وـق ــن ـمی ـک ـان عــــــوض ـن ـن مـی ـزی را در اـی چـی
ــروعیت  ــروعیت و قـــدرت فــاقــد مشــ فـــرق قـــدرت دارای مشــ
م ـکھ چــرا بــھ  می دانـی تی ـن چـیـست و اـھمـیت آن در کجاســـت؛ وـق
ھـیچ عـــنوان و در ھـیچ حــد، حـــریم ـشـخصی مــا نـــباید مـــورد 
رد؛  رار گـی دان ـق ا سـایر شھـروـن ت ـی تـجاوز و دسـت انــدازی دوـل
ــئولیت پــذیری شھــرونــدی  م بــدون حــس مسـ می دانـی زمــانی ـکھ ـن
ل مــدیریت عــقالنی نــاممکن اسـت و  اـب سـاخـتن یک جـامـعھ ی ـق
ـستـیم ـکھ در رفـــتار خـــود  ســـرانـــجام، زمـــانی ـکھ در پی اـین نـی

داـلت  ان ـع ھ خـودـم ـگران و رفـتار حــاکمیت نسـبت ـب ھ دـی نسـبت ـب
را بـــھ عـــنوان یک ضـــرورت بـــھ اجـــرا درآوریــم، چـــگونـــھ 
ده ی  چـی عـیت پـی ھ واـق ــردازی و گـفتاردرمـانی ـب ا رویاپ ــوانیم ـب می ت
م؟ ـحتی مـــلت ھـــایی  نـی دا ـک ــان دســـت پـی دمکــراسی در کشورمــ
مــانــند عــراق و افــغانســتان ـکھ خــواســتند بــا تــوپ و تــفنگ و 
لی ســـطحی از دمکــراسی را  ــریلیون دالری شـک ھـــزینھ ھـــای تــ
ھ آن  توانسـتند در ـکـمـترـین سـطحی ـب د ـن برـن ھ ارمـغان ـب بــرایشان ـب
دـست یابـند. روی ـشِن روان ـکھ نمی تــوان آسـمانخـراش ـساـخت. 

پیشنھاد مــا در این میان این اســت کھ بیاییم نخســت، بــا یک 
حــرکت مبتنی بــر چــھار شــرط بــاال و در کمال واقــع گــرایی، 
ــوری مــطلق  حــداقــل یک قــدم از شــرایط تــداوم ـبـخشـیدن دیکتاتـ
ــادمکراسی- ـنونی دور شــــویم و در نــــوعی از شــــرایط «نـــ ـک
ــوری» بــھ تــولید زیرســاخــت ھــای ضــروری بــرای  ــادیکتاتـ نـ
ــپردازیم. دوره ای ـکھ  ران بـ بــناســازی دمکــراسی در فـــردای اـی
ھ ی گـذر یک  ـن ــتظارات خـود در زمـی ردن انـ ا محــدود ـک در آن، ـب
ــوری  ــتبداد چــند ھــزارســالــھ و دیکتاتـ بــاره و یک شــبھ از اسـ
ــداکثری،  مــــذھــــبی مــــسخ ـکـنـنده بــــھ دمکــراسی بی ـنظـیر حـــ
ــوانیم بــھ آمــوزش ھــا و تجــربــھ انــدوزی ھــای الزم بــرای  می تـ
ار  ــپردازیم. اـین دوره الــبتھ ـبسـی ــتقرار نــظامی دمکــراتیک بـ اسـ
ق  ور دقـی ھ ـط اید ـب را و ـچاـلش بــرانگیز اـست و ـب اـج رـم ـسخت و ـپ
رد. اـین ـکارـیـست ـکھ  رار گـی ورد بـررسی ـق ا ذـکر جـزییات ـم و ـب

د.  جام ـخواـھد ـش عدی اـن تھ ـھای ـب وـش در ـن
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عھ  ھ ھـایی از جـاـم ھ وجـود الـی ـن ده در اـین زمـی گارـن نی ـن خـوش بـی
ھ  ا ـب د اـم رخـوردارـن ار از اســتعداد خـوبی ـب رای اـین ـک اـست ـکھ ـب
ند  واـن معی نمی ـت دھی ـج اـن ازـم دم ـس ناـسب و ـع ضای ـم بود ـف ل ـن دلـی
د.  رـن مندی ھـای فــرھنگی و اجــتماعی خـویش بھـره ـب واـن از اـین ـت
ـن  ـــوانیـم اـی در «دوران تــــــدارک دمکـــراسی در ایــران» می تــــ
ــتماعی را بـھ صــورت ھـدفـمند فــعال ســازیم و بـھ  ــای اجـ نیروھـ
ــرورشی،  ــربیتی، پــ ھ ای در حـــوزه ھـــای تــ ـش ار ـعظـیم رـی یک ـک
آمــوزشی و فــرھنگی دســت بــزنیم تــا ســرانــجام یک جــامــعھ ی 

مسـتعد دمکــراسی مـتعارف را شـکل ـبـخشـیم. 

تــوصیھ این اســت کھ در حــال حــاضــر بــاورمــندان بــھ این 
رویکرد واقـع گــرایانــھ ھــمدیگر را بیابــند و بــا یـکدـیـگر بــرای 
تــامین چـھار شـرط ضــروری عــنوان شـده در بـاال تـالش ـکـنـند: 
وشی  راـم ھ دـست ـف اید ـب ــوزیسیون ـب ــرداز اپ ـبخش مـنفعل و رویاپ
ای دمکــراسی بــھ طــور مــوقــت بــاید ـکـنار  ســـپرده شــود، روـی
ا یک  رداـخت ھــزینھ ی ـسـنگـین مـبارزه ـب تھ شـود، آمــاده ی ـپ ذاـش ـگ
ــنایتکار شــویم و نـیز یک رھــبر قــابــل اعــتماد  م خــشن و جـ رژـی
م.  ابـی ار جــمعی را بـی روی از او، تــوان ـک م و در ســایھ ی پـی ابـی بـی

ا ـماـست.#  انـتخاب ـب

ــماینده ســراوان  رسـانـھ ھـای خـبری امــروز اعــالم کردنــد ـکھ «ن
در مجـلس شــورای اســالمی، «بــزرگــترین ـمشـکل» اـین مــنطقھ 
را «ـکـمـبود آب» عـــنوان ـکرد و از بحـــران آبــرســانی ـحتی بــا 
تــانکر در نــقاط مــختلف اـین شھــر خــبر داد». اخــباری از اـین 
ا ـمشـکل کشورمــان دارد،  ھ یکی از صـدـھ قط اشـاره ـب دـست ـکھ ـف
ھی یک وـضعـیت فــاجــعھ بــار بــرای  بــھ طــور روزانــھ پـیش آـگ

ان را می دھــند.  زیزـم ران ـع اـی

ھ سـوی یک وخـامـت آشکـار پـیش  ران ـب در حــالی ـکھ شــرایط اـی
اسی اســـت ـکھ ھشـــدارھـــای  روی سـی ھ ی ھـــر نـی ـف می رود، وظـی
ھ جـامـعھ ارائــھ دھـد و خـود نـیز آمــادگی ھــای الزم را  الزم را ـب
بــرای عــمل در اـین مـــوقعیت بحــران زده بــھ دســت آورد. در 
ـھمـین راســتا، در مجـموعـھ ی مــقاالت منتشـر شـده در ھـفتھ ھـای 
ران از اـین فــاجــعھ ی مســلم، مشــروط  ر، ـگـفتـیم ـکھ نــجات اـی اخـی
ان  رانـی ــترده، قــاطــع و ھــدفــمند از جــانــب مــا اـی بــھ حــرکتی گسـ

رشـمردیم:  ورد ـب ھار ـم رکت را در ـچ ات اـین ـح لزوـم اـست. ـم

اپــوزیسیون در شکل سنتی خــود قــادر بــھ تــولید راه حــل •
برای بن بست شرایط کنونی نیست. 

عھ ی • صل در جـاـم الـف ھ طـور ـب دمکــراسی رویـایی اـست ـکھ ـب
ده  ـن ھ آـی ــاشیده ی ایـرانی مـیـسر نـیـست و بھــتر اسـت ـب از ھـم پـ

ود.  واگـذار ـش

مــردم بــاید آمــاده بــاشــند بــرای نــجات ـکـشور خــویش، بــا •
رداـخت ـکـنـند.  فــداکاری، ھــزینھ ی ـسـنگـینی را ـپ

از • لی اســت نـی ــھ ی یک جــنبش ـم ار جــمعی ـکھ الزمـ بــرای ـک
بــھ یک رھــبر اســت ـکھ فــعاالن جــامــعھ بــتوانــند از وی بــھ 

روی ـکـنـند.  شـکل بی ـچون و ـچرا پـی

ــاره ای دـیـگر از نــوشــتھ ھــا ھــریک از مــوارد ســھ گــانــھ ی  در پـ
ھ چـرایی  ھ ـب قاـل م و تـوضیح داده ایــم. در اـین ـم تـی اـف نخسـت را شـک

ــردازیم.  بر می پ ضـرورت ـتـبعـیت از یک رـھ

چرا تبعیت از رھبر؟ 
د و شــرط از رھــبر  روی بی قـی ضــرورت وارد شــدن بـھ یک پـی
ــشناختی جــامــعھ ی  ــردد بــھ دو امــر تــاریخی و روانـ بــاز می گـ
ــبارزات  ایـران. مـــورد نخســـت اـین ـکھ مــا در طــول تـــاریخ مـ
ام و  ــوده ایم و ـکلـیھ جــنبش و قـی اسی خــویش «رھــبرگــرا» بـ سـی
ا در ھـیچ  ا «رھــبر مــحور» بـوده انـد. ـم نـھضت و انــقالب ھــای ـم
ــایی مـــانـــند «شــــورای  ــوانیم ردی از چیزھـــ مــــوردی نمی تـــ
م. ھــر چــھ بــوده یک فــرد بــوده  نـی دا ـک ا امــثال آن پـی رھــبری» ـی
ده و مـدیر، عـمل  اـن رـم ھ عـنوان ـف ھ ـب ماد و ـچ اـلب ـن ھ در ـق ھ، ـچ ـک
ھ  ـجھ ای رسـانـده اســت. ـب تـی ھ ـن ان را ـب رانـی ار جــمعی اـی رده و ـک ـک
ان ـعلـیھ اشــغالــگران  رانـی ــتراضی اـی ل، جــنبش ھــای اعـ ـھمـین دلـی
عــرب را بــھ نــام بــابک و ابــومســلم و ـیـعـقوب لـیث صـــفاری 
ــروطیت از ســتارخــان و بـاقـرخـان  ــناسیم، در نــھضت مشـ می شـ
لی شــدن نــفت را بــھ نــام مــصدق گــره  م، جــنبش ـم نـی اد می ـک ـی
اد  می زنیــم و انـــقالب ســـال ۵٧ را بـــا رھـــبری خـــمینی بـــھ ـی
می آوریــم. در تـــمام اـین حـــرکت ھـــا نــقش رھـــبر، بــھ عـــنوان 
شــاخــص حــرکت جــمع و نــماد جــنبش مــردم ایـران، مــطرح و 

وده اـست.  تھ ـب رجـس ـب

ل عـــدم  ــتماعی ایـران بـــھ دلـی از آن ســـوی، روانــــشناسی اجــ
مـدار اسـت؛  مـحور و فـرد  ار جــمعی، فــرد  تجــربــھ ی مــنظم ـک
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پـرسـت اسـت. انـسان ایـرانی ھــمزیستی جـمعی  گـرا و قبیلھ  قـوم 
د بــھ مـــثابـــھ  ـن نمی شـــناســـد؛ در اجـــتماع ھــم ـکھ زنـــدگی می ـک
ــتماعی. از  د نــھ ســلول اجـ ـن ــزیره ی خــانــوادگی زـیـست می ـک جـ
ــای ســـخت تـــاریخ خـــود، ـکھ دـیـگر بـــھ  ـھمـین روی، در پیچ ھــ
اری ســاخــتھ نـیـست و  عــنوان فــرد و خــانــواده و ـقبـیـلھ از او ـک
ع ھــمگانی می بــاشــد، بــھ دنــبال آنســت ـکھ  از بــھ جــنبش وسـی نـی
ــتداء» ـکـند. رھـبر بـرای جـامـعھ ی  ھ او «اق دا ـکـند و ـب ـکسی را پـی
عیـین  ایـرانی فــردیست ـکھ بــاید فـکر ـکـند، ســخن گــوید، ـمسـیر ـت
ــشناسی خــاص  ــایست دنــبال ـکـنـند. اـین روانـ ـگران می بـ ـکـند و دـی
ا نـیز ـکھ  الـی ـت ـگر، مــانــند مــردم آلــمان و اـی الــبتھ در مــلت ھــای دـی
ـتـلر و مـوسـولینی قـرار گـرفـتند، بــوده، تــفاوت امـا  پشـت سـر ھـی
ـن مــــــوقـعیـت  ـاری مــــــلـت ھــــــا اـی ـسـی ـھ بــــــرای ـب ـن اســــــت ـک اـی
ــتثناء بــوده اســت  «رھــبرگــرایی» (leaderism) خــاص و اسـ
در مــورد مــا، عــام و قــاعــده؛ بــرای آنــھا شـکل مـوقـت داشــتھ، 
ــدرنیتھ و  بــرای مــا ـھمـیـشگی بــوده اســت؛ آنــھا بــا ورود بــھ مـ
قش  ھم ـن ھ ـف ت مـفھوم «انــسان مســئول» و «شھـرونـد»، ـب ازیاـف ـب
ــای مــدرنیتھ  ا پـشت دروازه ھ د و ـم اـئل ـشدـن ار جـمعی ـن رد در ـک ـف
بـازمـانـدیم و نــتوانســتیم خـود را، بـھ عــنوان شھـرونـِد قــادر بـھ 
رن  ل، ـحتی در ـق ھ ـھمـین دلـی م. ـب نـی ازشـناسی ـک حـرکت جـمعی، ـب
اه گـیر  ودآـگ اـخ ــشناسی جـمعی ـن نوز در اـین روان م، ـھ بـیـست و یـک

ــتاده ایم و تــا ظــھور رھــبر، بــھ ســوی یک حــرکت جــمعی  افـ
ا  م، اـم رـی ده شـده اسـت ـکھ ـحتی دسـتھ جـمعی می مـی م. دـی می روـی ـن
م، چـنان ـکھ  نـی دن حـرکت ـنمی ـک اـن ھ طـور جـمعی بـرای زنـده ـم ـب
در جــریان قحــطی بــزرگ (١٩١٩-١٩١٧) از ھــر دو ایـرانی 
ایان دادن  رای ـپ فر ایـرانی ـھم ـب ا ده ـن رد، اـم یکی از گـرسنگی ـم
ام  ــریتانیا قـی زی شــده ی ارتــش بـ بــھ ھــولــوکاســت بــرنــامــھ رـی

نکردنــد. 

اری از جـــمع ھـــا و جـــوامـــع،  سـی اـین را نیک می دانیــم ـکھ در ـب
 .(leader) مــھم اســت نــھ رھــبر (leadership) «ــبری «رھـ
ــھادینھ شـدن (institutionalization) نـقشِ  اـین از مــزایای نـ
ده اـست ـکھ  ھ ای طـراحی ـش وـن ھ ـگ رھـبر اسـت. سـیـسـتم رھـبری ـب
ھ  ھاد ـب ده و ـن بود یک شـخص، ـشخص دـیـگری جــایگزین ـش در ـن
ران اـین رونـــدِ  ــد. مـــلت اـی ارـکرد خـــود ادامـــھ می دھــ ار و ـک ـک
ھ نکـرده  وخـتھ و تـجرـب تھ، نیاـم داـش بر را ـن قش رـھ دن ـن نــھادینھ ـش
ھ  رـب ھ تـج رده و ـب وده (mass) عـمل ـک اـلب ـت اسـت؛ پیوســتھ در ـق
ل  ھ دلـی وده وار، ـب ا خـصلت ـت تھ اـست ـکھ در حـرکت ھـای ـب وـخ آـم
رار دادن رھـبر  تار و سـیـسـتم رھـبری، چــاره ای ـجز ـق اـخ بود ـس ـن

ود نـدارد.  رای ھـدایت ـجمع وـج ـب

چگونگی انتخاب رھبر 

ران جــایگاه «رھــبر» (leader) را بــھ ـکسی بــھ  جــامــعھ ی اـی
ـد. حــتی  ــن ـمی ـک ـــارآیی» (efficiency) او اعــــــطـاء ـن ـل «ک دلـی
اع ـھم  صدق و فـاطمی، دـف ند ـم اـن گاه از رھـبران کـارآ، ـم زـن ـسرـب
ھ، بـــھ زعـــم او،  ران ـکسی اســـت ـک د. رھــــبر مـــلت اـی ـن ـنمی ـک
«قــــــوی» (strong)، قــــــدرتــــــمـنـد (powerful) و نَــــــتـرس 
ــصوصیاتی اســــت ـکھ  ـنـھا ـھـمگی خـــ (fearless) اســــت؛ و اـی
د  دارـن رد (individual) در خـود سـراغ ـن اـلب ـف ــا در ـق ایرانی ھ
ن فـــردی ھســـتند ـکھ اـین  ل، در جســـتجوی اولـی و بـــھ ـھمـین دلـی
د. جــمع ایـرانی  ـن ـن دا می ـک ــصوصیات خــودنــداشــتھ را در او پـی خـ
ھ دنــبال رھـبر  ھ عــنوان رھـبر نـیـست، ـب رد خـاصی ـب ھ دنــبال ـف ـب

اـست. 

ده ھــــایی مـــانـــند «شــــورای  اری از اـی سـی ســـالـــھاســـت ـکھ ـب
ھ عــنوان جــایگزینی بـرای  دمکــراتیک» و «رھــبری جــمعی» ـب
د. نـــگارنـــده نـیز خـــود در  ـن ـن اد می ـک رھــــبری فــــردی ـسـنتی ـی
ده را مــطرح می کــرد.  ان ـھمـین اـی رانـی ان اـی ر و مـی سـال ھـای اخـی
نی بــھ مــرور  بینی و گــشاده ذـھ تی بــا صــداقــت، واقــع  ن وـق لیـک
ــردازیم و عــمق  ران می پــ نی و روانی جــامــعھ ی اـی شـــرایط عـی
ـن  ـھ اـی ـم ـک ـابـی ـم، در می ـی ـجـی ــن پَـســــــروی روح جــــــمـعی را می ـس
ران  عھ شــناختی مـردم اـی اـم ق بسـتر ـج ناـخت دقـی د ـش اـق ـھاد، ـف ـشـن پـی
عـیت  ار از ـکـنار اـین واـق ـھادات بــا تــساھــل ـبسـی ـشـن اســـت. اـین پـی
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ــایگزین ســازی نــھاد بــا فــرد، بــرای امــر  د ـکھ جـ ـن ـن عــبور می ـک
رھــبری، مســتلزم وجــود یک فــرھــنگ اســت، فــرھنگی ـکھ در 
ران نـــبوده و در حـــال حــاضــر ھــم نـیـست. اـین بــھ تـــاریخ  اـی
ــتبداد زده ی مـا بــازمی گــردد و جـنس فـاسـد و نــازل طــبقھ ی  اسـ
حـــاکم آن در طی قـــرن ھـــای پیـاپی. مـــثلث در حـــال حـــرکت 
طوح ـخرد و  اســتبدادســاالری، اسـتبدادپـذیری و اســتبداد ـمـنشی ـس
ھ طـور مـنظم  ــوردیده و خـود را ـب ران را درنـ الن جـامـعھ ی اـی ـک
ادـین و  نـی د. ھـــر حـــرکت ـب ـن رده و می ـک ــزاینده بـــازتـــولید ـک و فــ
ــھادینھ ی جـــمعی ـکھ در جســـتجوی فـــرافـــردگـــرایی بـــاشـــد  نــ
نمی تــوانــد مســتقر شــود مــگر بـر بســتر ارزش دھی بـھ جــان و 
ــسان»، غــایب  م ـکھ «مــقام انـ نـی کرامــت انــسان و فــرامــوش نـک

ران اـست.  اریخ اـی زرگ ـت ـب

ا  ھ ضــدیت ـب ھ جـان انــسان، ـب تـاریخ مـا، بـھ جـای ارزش دھی ـب
ا ـھمـین حـاال آن  رن ھـا ـت انــسان ارزش ـبـخشـیده اسـت و در طی ـق
ــتھ ایم.  ــتبدادی داشــ ار تـــمام حـــاکمیت ھـــای اســ را در دســـتور ـک
ــھادینھ تــولید جــامــعھ ای  ــتمرار انــسان ســتیزی نـ ـجھ ی اـین اسـ تـی ـن
ار جــمعی و  اسـت ـکھ بُــن مــایھ ی اجـــتماعی-روانی الزم بــرای ـک
ا  دمکــراتیک را نـــدارد. در ورای اســـتثناھـــا، انـــسان ایـرانی ـی
ا  ا غـارتـگر، ـی ا غـارت شـده اسـت ـی ا ســتمگر، ـی ســتمدیده اسـت ـی
ا جــالد. مـا فـرصـت  ا قــربــانی اســت ـی ا ظــالــم، ـی مــظلوم اســت ـی
ا  ـنـھا را نـداشـتھ ایم ـت م و عــقالنی بـین اـی اـل ابـین و ـس ـن قش بـی ـفای ـن اـی
سـازی، قـادر بـھ  بیامــوزیم و ـبھ واســطھ ی اـین آمـوزش و درونی 

کار جمعی باشیم کھ محور آن، رعایت حق فرد باشد. 

زدگی،  زدگی، ھیجان  ل احــــساس  جــــامــــعھ ی ایــرانی، بـــھ دلـی
ــدیده ای بــھ اســم  شــورمــحوری و عــقل گـــریزی، نمی تــوانــد پـ
«رھــبری جــمعی» را شـکل ـبـخشـیده و پــذیرا بــاشــد. نمی تــوانــد 
رد. اـین  ده گـی رعـھ ھ ی رھـبری را ـب ـف د ـکھ وظـی جـمعی ـتشکـیل دـھ
اسی کـاران حــرفــھ ای مــا  ان سـی ــوزیسیون و مـی ار ـحتی در اپـ ـک
نـیز نــــاممکن بـــوده اســـت. ھـــر جـــمعی ـکھ ـتشکـیل می دھــــد 
د اسـت. در واقـع، اعـضای آن جـمع،  اکارآـم ده، مـوقتی و ـن ـن ـن شـک
بــھ عـــنوان اعـــضای بــرخــاســتھ از یک جــامــعھ ی ـعـصبی و 
ســرخــورده، تــوان تحــمل دـیـگری را نــدارنــد. امــا ـھمـین افــراد 
اشـند؛  فر را داشــتھ ـب قط یک ـن می تـوانـند تـوان تحـمل مشــترک ـف
ھ واســطھ ی  ــد و ـب فر را عـزیز می دارن چـرا ـکھ ـھـمگی آن یک ـن
ھ  ھ او دارنــد، از اـین یک نــفر، ـب احــساس مــورد اشــتراکی ـکھ ـب
روی ـکـنـند. در  د، پـی اـش شـرط آن ـکھ ـیدک ـکش عـنوان «رھــبر» ـب
ھ  د چــندان مـھم نـیـست، آن ـچ ـن فر می ـک ھ آن یک ـن ان آن ـچ اـین مـی

ھم اـست.  د ـم ـن لی می ـک ھا- تـج فر -در ذـھن آـن یک ـن

ــدیشید  ان، بــاید بـھ رھــبر انـ رانـی ھ، در مــورد اـی ـن بـا اـین پـس زمـی
ان ـبھ  رانـی ردی اـست و اـی ارـک ـنھ ـبھ رھـبری. رھـبری یک اـمر ـک
ـــدی  ـرد (function)، کــارآیی (efficiency) و کـارآمــــ ـارـک ـک
(effectiveness) و رونــد و فــرایند (process) رھــبری ـکھ 
ار ھـــدایت، مـــدیریت و رھـــبری اســـت عـــالقـــھ ای  نِی ـک ذات ـف
ــا  نــدارنــد؛ تــوجــھ آنــھا بــھ شــور و احــساس و فَــرھــبُد (کاریزمـ
ا بـتوانـد ضــعف ھــای فـرد  charisma) فــردی یک نـفر اسـت ـت
د و  اـی وشـش دھـد. بـاید از یکی خـوشـشان بـی فـرِد جـمع آنـان را ـپ
ھ بــرای اـین ـکھ او را  ھ او حـس خــوبی داشــتھ بـاشـند، ـن نســبت ـب
لـکھ بـرای اـین  ھ آدمی اسـت، ـب ــند ـکھ چـگوـن ا می دان می شـناسـند ـی
د؛  ـن ـن ــطھ ی او دـیـگر خــود را ـضعـیف احــساس ـنمی ـک ـکھ بــھ واسـ
د. اـین  ـن ـن وی احـساس می ـک ود را ـق درت رھـبر، ـخ ھ واســطھ ی ـق ـب
ھ در درجــھ ی چـندم  ا ـن اشـد ـی م ـب ھ رھــبری ـھ رد قـادر ـب ـکھ اـین ـف
م اـھمـیت اـین اســـت ـکھ او  اـھمـیت قـــرار دارد، در درجـــھ ی یـک
ھ وی  ند اـین صـفت را ـب تواـن ھا ـب د؛ ـیـعنی آـن اـش د «رھــبر» ـب تواـن ـب
اطــالق ـکـنـند و از وجــود او بــرای بــرون رفــت از یک شــرایط 
قش را  رد قـبول ـکـند اـین ـن د؛ ـھمـین ـکھ آن ـف رـن سامـان بھـره ـب اـب ـن
ــطھ ی  ــتقرار نــوعی رابـ افـیـست. بــا اسـ اء ـکـند ـک ـف بــرای آنــان اـی
ھ  د و قـادر ـب ـن ھ حـرکت در می آـی ان ـب رانـی ھ، اـی وـن مـرید و مـراد ـگ
کارھـــای ـعظـیم جـــمعی ھســـتند. ـنتـیـجھ حـــرکت الـــبتھ بـــحث 

دـیـگری اـست. 

در این میان، این کھ مـن و شـما و بـھ ویژه مـا روشنفکران 
طــلب و حــداکثرگــرا (maximalist) این گــونــھ از  تــنزه 
گیری رھــبری بــرای جــنبش میان ایرانیان از طــریق  شکل 
تعیین رھـبر را تـایید کنیم یا خیر یک مـوضـوع اسـت، اـین 
ار  ـشـبرد ـک ــپذیریم اـین روش، دســت بــھ نــقد، یگانــھ راه پـی ـکھ بـ
ان اســت مــوضــوع دـیـگری اســت. ظــرافــت  رانـی ان اـی جــمعی مـی
اسی ـمـتشـکلی نـیز ـکھ  بـــحث در اـین اســـت ـکھ ھـــر جـــریان سـی
ار جــمعی  ب یک ـک التی خـود را در قـاـل شکـی بـخواھـد رھــبری ـت
ان مســتقر ســازد نخســت بــاید تــالش ـکـند یک رھــبر  رانـی ان اـی مـی
ــدازد. اگــر رھــبر مــورد پــذیرش قــرار  را در بـین آنــان جــا بیانـ
گـرفـت، امکـان اِعــمال رھــبری نـیز خـواھـد بــود، امـا بــرعکس 
ــایگزین رھــبر  شکـیالت را جـ ــوانید ـت صــادق نـیـست؛ ـیـعنی نمی تـ
د. نیاز بـــــھ یک شـــــخص معین اســـــت کھ در چـــــشم  نـی ـک
د و بـــھ  ـن ــلوه ـک ر جــ ظـی ایرانیان عــالی، فــوق الــعاده و بی ـن
ــمعی، فــرد فــوق بــتوانــد، از طــریق  ــذیرش ج واســـطھ ی ایـن پ
د. در ایـن جـــا بـــحث  ـن ــبری ـک ــنبش را رھــ یک تــشکیــالت، جــ

فریبی را باید تفکیک کرد.  گرایی و عوام  واقــع 

م ـکھ در ســال ١٣۵٧ ـکسی شـــبکھ ی ســازمــان  نـی فــرامــوش نـک
شکـیالت رھــبری  ــانیت و بــازار را بــھ عــنوان ـت ــتھ ی روحـ یافـ
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انــقالب نــپذیرفــت، فــرد روح الــلھ خــمینی را بــھ عــنوان رھــبر 
پــذیرفــت. خــمینی الــبتھ از طــریق اـین شــبکھ و بــا حــمایت و 
رد، امــــا مــــردم  ــتیبانی خــــارجی انــــقالب را رھــــبری ـک پشـــ
ھ طـور ـعـملی انــقالب را  التی ـب شکـی ــتند ـچھ جـریان و ـت نمی دانس
تی ھـم نـداشـت، آنــھا خــمینی را  مـی ــرایشان اـھ د، ب ـن رھــبری می ـک
ــد، بـــرایش ســرود  می شـــناخـــتند، عـکس او را در مــاه می دیدنــ
«جــان بــھ فــدایت» می خــوانــدنــد، و ھــر چــھ را اـین شــبکھ ی 
رھـــبری ـکـنـنده از جــانــب او ارائـــھ می داد مـــورد اطــاعــت و 
و بی بی سی  اـنب رادـی ام خـمینی از ـج ــد. پـی رار می دادن روی ـق پـی
منِ  و اســرائیل، ـیـعنی از ـجاـنب رادیوھــای کشورھــای دـش و رادـی
ان مــردم از  ران ابــالغ می شــد، امــا در اـین مـی رشــد و تــرقی اـی
خــود نمی پــرسیدنــد ـکھ چــرا رادیـوی دولــت ھــای غــارتــگر و 
ام رھـــبر را منتشـــر  ــرائیل اـین پـی ــریتانیا و اســ تـــوطـــئھ گـــر بــ
ھ ابـزار و  ود ـن ھم ـب رِد بـخصوص ـم ام آن ـف د، بــرایشان پـی ـن ـن می ـک
ــان می گـــذاشـــت. چـــون  ام را در اختیارشــ رســـانـــھ ای ـکھ آن پـی
روی بی چــون و چــرا و بی پــرســش از  تـــمرکزشـــان روی پـی
رھــبر بــود، تــوانســتند انــقالب ـکـنـند و یک نــظام قــدرتــمند را 
ســرنــگون ـکـنـند. در نــبود خــمینی، بــھ عــنوان رھــبر، انــقالب 
ــوفقیتی نــداشــت؛ ھــم چــنان ـکھ در  ســال ۵٧ ـکـمـترـین شــانــس مـ
ت.  رـف لی ـشدن ـنفت شـکل نمی ـگ ھضت ـم بود دـکـتر مـصدق، ـن ـن

ـنونی نـیز اگـــر جـــریانی مـــدعی  ل، در شـــرایط ـک بــھ ـھمـین دلـی
ران را  ران وـی اســت ـکھ می خــواھــد بــا یک حــرکت مــردمی اـی
ار بــرای انــجام آن  نــجات دھــد، می تــوانــد طــرح و نــقشھ ی ـبسـی
ان، نــقش یک نــفر، بــھ عـــنوان  داشـــتھ بــاشــد، امــا در اـین مـی
ـلتی، تــمام  اد بــرد، چــرا ـکھ بــا ـچنـین ـغـف «رھــبر» را نــباید از ـی
از  رد. ـب د ـب خواـھ ھ جـایی ـن شکـیالت نـیز ره ـب ات دـیـگر آن ـت داـم اـق
شکـیالت بــرای رھــبری الــبتھ  م ـکھ وجــود یک ـت نـی تکـرار می ـک
ھ  ـکھ ضــروری و الزم اسـت، امـا افکـار احــساس گـرای مـردم ـب
بر را ـکھ  اج دارد. رـھ تـی از نـدارد، ـبھ «رھـبر» اـح «رھــبری» نـی
ام می طــلبد  د. آن ـچھ حـرکت و قـی ذیرـن یافـتند رھـبری را ـھم می ـپ
ان نخســت می خــواھــند بــدانــند  رانـی الــبتھ، رھــبری اســت، امــا اـی
ار رھــبری  عیـین تـکلـیف شــد، ـک تی رھــبر ـت «رھــبر کـیـست». وـق
ــتماعی در  ــود. رھــبر لــوکومــوتیو قــطار جــنبش اجـ مـیـسر می شـ

ران اـست ـنھ رھـبری.  اـی

زه ی شـرکت  گـی ان اـن رانـی ر می خــواھید اـی ر، اـگ بـھ عـبارت سـاده ـت
ــبند، بـــھ دنـــبال آن نـــباشید ـکھ  ا انـــقالب را بیابــ ام ـی در یک قـی
دبختی ھـا و  د، از ـب ھا تـوضیح دھـی رای آـن ضـرورت حـرکت را ـب
ــگویید، از  ــا و خــطراتی ـکھ مــتوجــھ ـکـشور اســت بـ بیچارگی ھـ
ـشـبرد  اسی بــرای پـی اـھمـیت وجــود احــزاب و ســازمــان ھــای سـی
ا آنـــھا را دعـــوت ـکنـید ـکھ خـــودشـــان  ــرانید، ـی جـــنبش ســـخن بــ

ــدیریتی جــنبش را بــر عھــده گیرنــد و  ــئولیت رھــبری و مـ مسـ
زه  گـی ری اـن دام از اـین گـزاره ھـا سـبب شـکل گـی امـثال آن. ھـیچ ـک
ران  ان مـــردم اـی ــترده ای مـی بـــرای ـکـمـترـین حـــرکت مــھم و گســ
ــود، ـحتی اگــر گــرسنگی و فــقر را ســاعــت بــھ ســاعــت  نمی شـ
ھ  د و ـب نـی عیـین نـک تی بــرای آنــھا یک رھــبر ـت ا وـق تجـربـھ ـکـنـند؛ ـت
ا فـرضی او، اطـاعـت  عی ـی واســطھ ی بـرخی از قــابلیت ھــای واـق
رد.  خواھـند ـک ھا را بـــرنیانگیزید، حـرکت ـن بی چـون و چـرای آـن
د امــا  ـشـن د؛ ھــمدیگر را می ـک ـن ـن ام ـنمی ـک د امــا قـی ـن ـن خــودکشی می ـک
د؛ از گـــرسنگی تــلف می شـــونـــد، امــا بــھ پــا  ـن ـن انـــقالب ـنمی ـک
اشـد و از  تی شـکـمـشان سـیر ـب ــد. از آن ســوی، ـحتی وـق نمی خیزنـ
ای ١٣۵۶  ال ـھ ند ـس اـن ند، ـم اـش رخـوردار ـب اه و آسـایش نسـبی ـب رـف
ـــورشیـدی، بــــــا قـــــــرار دادن یک رھـــــــبـر و  و ١٣۵٧ خــــ
ــھا را بـھ  ــوانید آن ــ ــل از او می تـ ــروِی کام ــرانگیختن حـس پی ــ بـ
ضــروری وادار کنید کھ ســبب غــافلگیری  ــقالبی غیــر  انـــ
جـھان و تـاریخ و بشـریت شـود. مـردم ایران، بـھ مـحض 

یافتن رھبر، قادر بھ کارھایی بزرگ ھستند. 

ران را بـــرای ھـیچ  ــوانید مـــلت اـی آری، بـــدون «رھـــبر» نمی تــ
د، ـحتی اگـر بـرای  نـی حـرکت جـمعِی ـمـھمی دعـوت و رھــبری ـک
ــا و  اـین مــنظور بھــترین اســتراتــژی ھــا، قــدرتــمندتــرین تشکل ھـ
ــطھ ی  ار داشــتھ بـــاشید. بــھ واسـ تـی زبــده تــرین افــراد را در اـخ
د،  ـن ھ صـحنھ ی مـبارزه می آـی ھـمھ ی این ھـا نـیـست ـکھ ایرانی ھــا ـب
بـھ واسـطھ وجـود رھـبر اسـت؛ یک نـفر کھ بـتوانـند از او 
ـند و بی چـــون و چـــرا آن چـــھ را وی  ـن چــشم بســـتھ پیــروی ـک

د.  ـن ـن ــوید عـمل ـک می گ

ار  ــتماعی در ـک ــشناسی اجــ ری اـین قـــاعـــده ی روانــ ارگـی بـــھ ـک
ز بـدون  ــرانگیختن جـنبش ھـای اجــتماعی الــبتھ ھـرـگ اسی و بـ سـی

ا رـیسک احــتمالی نـیـست.  ای ـحـتمی ـی زینھ ـھ ـھ

خطرات این عادت تاریخی: 

معی  د ـسرـنوـشت ـج واـن ت؛ می ـت غ دو َدم اـس ردی یک تـی رھـبری ـف
رد، مسـتبد  رد ـکـند و اـگر آن ـف اـبع اراده ی یک ـف ران را ـت ردم اـی ـم
ده ی مـــردم را مخـــدوش  ـن و دزد و خـــودخـــواه از آب درآیـد، آـی
ــاره ای نـــداریم و در حــال  ـکـند. امــا در عـین حــال، جــز اـین چـ
حــاضــر، ـکھ در تیرمــاه ١۴٠٠ ھســتیم، ھــنوز ـھمـین فــرمــول 
ای یک  ھ ـپ ان ـب رانـی رـمول کشانـدن اـی ھ ـف ھ عـنوان یگاـن اـست ـکھ ـب
د. بـــدیھی اســـت ـکھ اگـــر دیرتـــر و  ـن ار جـــمعی عـــمل می ـک ـک
ری  االـت راـحل ـب ھ ـم عھ ـب اـم د فــرھنگی و اجــتماعی ـج دورتــر، رـش
ار  ــوانیم شــاھــد الــگوھــای دـیـگری از ـک ده می تـ ـن بــرســد، در آـی
التی بــاشیم، امــا  شکـی ــردی و ـت جــمعی بـر مــبنای رھــبری غیِرفـ
از اســت اـین  ار دور ھســتیم. آن چــھ امــروز نـی از آن نــقطھ ـبسـی
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ھ بـــر  دا ـکنـیم تـــا تـــوده ھـــا بـــتوانـــند بـــا تکـی ـکھ یک رھـــبر پـی
ود  ــشناسی اجــتماعی اســتبداد زده ی رھـبر مـحور تـاریخی ـخ روان

از او ـتـبعـیت بی ـچون و ـچرا ـکـنـند. 

اـین بی چــون و چــرا بــودن را بـیش از آن چــھ از حـیث ارزشی 
م. یکی از  نی مـــد نـــظر قـــرار دھـی م، از نـــظر ـف نـی قـــضاوت ـک
ھ  ــای دمکــراسی، مــدیریت عــقالنی اخــتالف ھـاسـت. ـب ویژگی ھـ
لی، رشـد اـین خــصوصیت در اعــضای یک مـلت اسـت  طـور ـک
د. ـیـعنی اعــضای  ـن راھـم می ـک ھ ی بـروز دمکــراسی را ـف ـن ـکھ زمـی
ظر، اخـتالف رای و  اد می گیرنــد ھـنگام اخـتالف ـن اـمعھ ـی یک ـج
اخــتالف ســلیقھ، راه عــقالنی و مـناسـبی بـرای حـل تـفاوت ھـا و 
دا ـکـنـند و بــھ اـین واســطھ قــادر  ان خــود پـی مـکاری مـی ــھ ی ـھ ادامـ
ار جـمعی  می شـونـد مـلزومـات دـیـگر دمکــراسی را، در رونـد ـک
ـنـند. بــرخــورد عـــقالنی ســبب می شـــود ـکھ  بـی ــایدار، تــدارک ـب پـ
ان طـــرفین اخـــتالف صــورت می گیــرد از  داوری ھــایی ـکھ مـی
عــدالــت بــرخــوردار بــوده و رضــایت طــرفین را جــلب و بــھ 
ا  ار طـــرف ھـــای دارای تـــفاوت ـی ل، امکـان تـــداوم ـک ـھمـین دلـی
تــضاد رای و نــگاه امکـان پــذیر شــود. در ســایھ ی اـین تــداوم، 
ا مــدیریت  ــای کارآمــدتــری بــرای کاھــش اخــتالفــات ـی روش ھـ

ھا یاـفت و مسـتقر می شــود.  تر آـن بـھ

ان  رانـی در بـاره ی ـما اـی

ظـرفیت حـل و فـصل مـسالـمت آمیز اخـتالف نـظرھـا ھـنوز •
در اکثریت مطلق مان رشد نکرده است، 

تحمل مخالف را نداریم، •

حــوصــلھ ی بـحث ـمـنـطقی و مســتدل بــرای روشــن شـدن اـین •
دام ـطرف اـست را نــداریم،  ا ـک ـکھ ـحق ـب

م، • می دھـی  ـبھ ھـمدیگر ـگوش ـن

م، • نـی ھار ـک ـجان را ـم ــوانیم ـخشم و ھـی نمی ت

د، • ـن لبھ می ـک ان ـغ مان ـبر ـعقل ـم اـت ساـس اـح

م، • نـی ـپرـخاـشگر ھسـتیم و احـترام ھـمدیگر را رعـایت ـنمی ـک

ده ی دـیـگری اـھمـیت و ارزش قـــائـــل • قـی بـــرای وجـــود و ـع
م،  ـستـی نـی

حــدف گــرا ھســتیم و تحــمل حــضور غـیر و دگــرانــدیش در •
ھ  ــداریم،در قــضاوت اخــتالف ھــا ھــمھ ی حـق را ـب جـمع را نـ
ت را در  ب عـداـل ھ یک طـرف می دھیــم و جـاـن طـور کامــل ـب

م…  نـی ضای ـغلـیظ احـساسی رعـایت ـنمی ـک یک ـف

ار جــمعی،  ھ ـک ــا سـبب می شــود ـکھ ھـرگـوـن ھــمھ ی اـین ویژگی ھـ
ا  رای ـم اـشد، ـب ار مشـترک ـب نطق ـطبـیعی ـک اـبع ـم رار اـست ـت ـکھ ـق
ـگر،  ــود. بـــھ عـــبارت دـی ــا غـیر قـــابـــل انـــجام می شــ ایرانی ھــ
ــوانیم جــمع ھــای دارای قــواعــد تــعریف شــده و مجھــز بــھ  نمی تـ
ر  ا نـوعی از مــدیریت خــودکفای ـمـبـتنی ـب م وار، ـب ـت ـس خـصلت سـی
اید  ا ـب ل، ـی ـبـخشـیم. ـبھ ـھمـین دلـی داوم ـب ا ـت ا ـکنـیم و ـی د، ـبرـپ واـع آن ـق
ا  م، ـی نـی روی ـک یک نــفر بــاشــد ـکھ ھــمھ، بــدون بــحث، از او پـی
م،  فاـھ ق و ـت واـف ری و ـت ر اسـاس مـشورت و رای گـی ــوانیم ـب نمی ت
ھ طـور جـدا و مجـزا  م و ـب ار جـمعی مـنظم و پــایدار انـجام دھـی ـک

م.  نـی معی ـخود را طی می ـک ودی ـج اـب و پــراکنده سـیر ـن

رده اســت ـکھ اـکـثرـیت مــطلق جــمع ھــایی ـکھ مـا  تــاریخ ثـابـت ـک
ـنده و نــاپــایدار اســت.  ان ـتشکـیل می دھیــم مــوقتی و شـکـن رانـی اـی
ســرعــت و شــانــس بــروز دعــوا و مــرافــعھ در آن بــھ مــراتــب 
مـکاری اســت. از ـھمـین روی، بـھ  بـیـشـتر از صــلح و تـفاھـم و ـھ
آســانی و در یک بــازه ی کوتــاه، بـھ سـوی انــشعاب و جــدایی و 
ا تـــرک آن می رویــم. صـــدھـــا تجـــربـــھ ی  بـــرھـــم زدن جـــمع ـی
مــشخص در طــول اـین چھــل ســال گــذشــتھ در عــرصــھ ھــای 
ام  م ـکھ یک پـی ــتماعی و فــــرھنگی و مــــدنی دارـی اسی و اجـــ سـی
باشـد ـکھ ـھـمگی بی  تی یک نـفر آن بــاال ـن ا وـق مشــترک دارنــد: ـت
ار جــمعی انــجام  ــوانیم ـک م، نمی تـ نـی چــون و چــرا از او ـتـبعـیت ـک
قـیاس بـــزرگ و  م. اـین حـــداقـــل در مـــورد کارھـــای بـــا ـم دھـی

دیھی صـادق اـست.  لی ـبھ ـطور ـب ونی و ـم لـی مـی

ــتبداد و  نــگارنــده آگــاه اســت ـکھ اـین حــرف ھــا الــبتھ بــوی اسـ
ــا،  ــودکامگی و تک ســاالری می دھــد و بـھ مــذاق مـا ایرانی ھـ خـ
ا حـضور  ــشگاه، ـی ـکھ حـاال از طـریق اینترنــت و مـاھـواره و دان

٣٧



پـــــروژه ی تـــــدارک دوران دمــــکراســــی 

ونی در خـــارج از ـکـشور، بــا الـــگوھـــای دـیـگری از ـکـنش  لـی مـی
د؛ امــا بــاید دانســت، داشــتن  می آـی ــده ایم، خــوش ـن جــمعی آشــنا شـ
اطـالعـات از یک الــگوی مــتفاوت یک چـیز اسـت، تـوانـایی در 
ان دانــشگاه رفـتھ و  رانـی تـحقق و انــجام آن چـیز دـیـگری اسـت. اـی
ــند امــا تــوانــایی عــمل  اد می دانـ بــاســواد مــا الــبتھ ـکھ مــطلب زـی
ل، بـــھ صـــورت  ردن بـــھ آنـــھا را نـــدارنـــد؛ بـــھ ـھمـین دلـی ـک
ھم پیوســتن  ھ ـب د ولی قـادر ـب ـن ـن جـزیره ھـای پــراکنده فــعالیت می ـک
ـسـتـند. تجــربــھ ی  و نــجات ســرزمین خــود از نــابــودی ـحـتمی نـی
التی مشــترک بــا  شکـی ار ـت ھ ی ـک ـن اران در زمـی مـک ـعـملی مــن و ـھ
ھ خـوبی نـاکارآمـد  ســایرین، در طـول بـیش از ده سـال تــالش، ـب

ل ـساـخت.  ودن آن را مسـج ـب

ــوانیم ســال ھــای ســال ـبـنشـینـیم و بــھ صــحبت  حــاال ھــم بــاز می تـ
ــدیریت  ا «مـــ ــاره ی «رھـــــبری جـــــمعی» و ـی نـــــخبگان دربـــ
م.  نـی ــرادھیم، امـــا ـمشـکل را حـــل ـنمی ـک دمکــراتیک» گـــوش فــ
ـشھ ی چـــند ھـــزارســـالـــھ در تـــاریخ و  ـتـبعـیت از یک فـــرد، رـی
اری و اجــتماعی و  وادگی و ـک ط خـاـن ای مسـتحکم در رواـب ایھ ـھ ـپ
معی  ردی و روح ـج اه در روان ـف اـخودآـگ اه و ـن ودآـگ ریشھ ھــای ـخ
فـکری مــا  ـن ان دارد. مــدل ھــای خــوش آب و رنــگ روـش رانـی اـی
ــتیابی تــدریجی بــھ یک  ده اســت، آن ھــم بــھ شــرط دسـ ـن بــرای آـی
ا و ـچھ  ھ ـھ رای دـھ فظ و نگھــداری آن ـب دمکــراسی مــتعارف و ـح
ا؛ دمکــراسی و رھـبری دمکــراتیک نـسخھ ی کارآمـد  ده ـھ سا ـس ـب
ران نـیـست. نـــسخھ ی ـمفـید بــرای شـــرایط  امـــروز جــامــعھ ی اـی
روی بی ـچون و چـرای ھـمگان از  مان پـی ھ، ـھ ختاـن ورـب ـعلی، ـش ـف

بر اـست.  رد ـبھ عـنوان رـھ یک ـف

د ـکھ جــانــب  ـن ـن ـجاب می ـک ان الــبتھ عــقل و تجــربــھ اـی در اـین مـی
م.  نـی اط را رعـایت ـک تـی اـح

راـقب:  ــای ـم مکانیزم ھ

ده ای ـکھ بــر ســر اـین  ـن ـن ـلـتر ـتـصفـیھ ـک شــاید بــتوان گــفت، تــنھا فـی
ا  م تــا یک خـــمینی ـی ــوانیم قـــرار دھـی رونـــد یافـــتن رھـــبر می تــ
د اـین اســت ـکھ در انـــتخاب  اـی رون نـی ھیــوالیی مــشابــھ از آن بـی
ھ عـنوان رھـبر، از او ـتـبعـیت بی چـون  ــواھیم، ـب فـردی ـکھ می خ

تار و  ا وسـواس بـیـشـتر بـاشیم. ـیـعنی رـف ق ـتر و ـب را ـکنـیم دقـی و ـچ
کـردار فـــرد را بـیـشـتر از گـــفتار او مــد نـــظر داشـــتھ بـــاشیم و 
ــتانسیل اـین فــرد بــرای تــبدیل شــدن بــھ یک عــنصر  ا پـ نـیم آـی بـی ـب
ــرویم؛ اگــر  مســتبد چــقدر اســت. اگــر بــاالســت، پشــت سـر او نـ
ــصلحت بــــپذیریم. مـــقولـــھ ی  ــایین اســـت وی را از ســـر مــ پــ
ن  ــنورالفکر» (enlightened despot) را در اـی ــتبد مــ «مسـ
ــا چــقدر و  ــتخاب ھـ د انـ ــاشیم. بــاید دـی ــتھ بـ ھ مــد نــظر داشـ ـن زمـی
ــباشیم،  ن نـ گــرا، حــداکثرگــرا و مــطلق بـی کـدام اســت. ایـده آل 

ھ جـایی نمی بــرد.  ھ ره ـب چـرا ـک

ـت ضــــــرورت  ـعـی ـھ در ورای پــــــذیـرش واـق ـن ـک ــگـر اـی ـھ ی دـی ــت نـک
ان، بــھ فـکر  رانـی ان اـی رھـــبِر فـــردی بـــرای حـــرکت جـــمعی مـی
زم ھــایی بــاشیم ـکھ بــتوانــد شــانــس و جــای مــانــوور ـکمی  انـی مـک
ا  ای او را ـت اقی بــگذارد؛ ـیـعنی دـست و ـپ بر ـب رای انحـراف رـھ ـب
ا مــبادا بـخواھـد از ـمسـیر عــقالنی و اخــالقی  حـد امکـان بــبندد ـت
ـنونی  ــتبدادی ـک م اسـ آرمــان مــندرج در حــرکت بــرانــدازی رژـی
ــھادینھ و  تخــــطی ـکـند. بــــدیھی اســـت ـکھ تــــقویت خــــصلت نــ
تار رھـبری  اـخ مـشارکت گســترده ی نـخبگان در شـکل دھی ـبھ ـس
ا حـضور  ھ ضـروری اسـت. اـین ـب ـن ظر رھـبر در اـین زمـی زـیر ـن
و بـود مـاسـت ـکھ جــایی بــرای یکـایک مـا در ـکـنار رھــبر شـکل 
ــای  اده روی ھـ روی ضــروری از وی، زـی می گیــرد تــا ضــمن پـی

غـیر ضـروری او را ـماـنع شـویم. 

نتیجھ گیری: 

الم اـین ـکھ ھــــنوز گــــرفــــتار وجــــوه ـمـنفی تــــاریخ  جــــان ـک
ای مـدرن رھـبری  گوـھ ان ھسـتیم و اـل رانـی ــشناسی جـمعی اـی روان
ــدرنیتھ را  بــرای جــامــعھ ای ـکھ ھــرگــز تجــربــھ ی تـــاریخی مـ
ھ صـورت نــھادینھ در خـود نـدیده اسـت  داشـتھ و عــقالنیت را ـب ـن
د. ھــنوز در شــرایطی ھســتیم ـکھ بــرای کشانــدن  می آـی ار ـن بــھ ـک
ھا  ا آـن ود ـت بر مسـتقر ـش اید یک رـھ ار جـمعی ـب ان ـبھ یک ـک رانـی اـی
روی ـکـنـند و بـــھ  بـــتوانـــند بی چـــون و چـــرا از او ـتـبعـیت و پـی
د؛ حـــرکتی ـکھ بـــدون آن، نـــابـــودیشان را ـحـتمی  ـن حـــرکت درآـی
ران بــھ ظــھور یک  زان شــرطی شــدن مــردم اـی ــازد. مـی می سـ
رسـش از او،  روِی بی بـحث و ـپ ل پـی اـب ــاتیک و ـق رھــبر کاریزمـ
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فت در  دری بـدیھی اـست ـکھ می تــوان ـگ ھ ـق ونی، ـب ـن در شـرایط ـک
ــا حــاضــرنــد بــدون حـــرکتی مــھم، در  نــبوِد رھـــبر، ایرانی ھـ
ــمحالل را طی  ــفعال، نــابــاور، ـمسـیر مـــشھود ســقوط و اضـ انـ
ار اســت امــا نــبودِ  ـکـنـند. تــالی فــاســد ھــای اـین مــدل رھــبری ـبسـی
رھـــبر، مـــعادل نـــبوِد جـــنبش جـــمعی و نـــبوِد جـــنبش جـــمعی 

ران اـست.  ودی اـی اـب خش مـعادل ـن جات ـب ـن

بـھ ھمین خـاطـر، بـاید تـعارف و خـجالـت و ادا و اطـوارھـای 
روشنفکریمان را در کمال صــداقــت، احتیاط و واقــع گـــرایی 
ان  ھ، مســئوالنــھ، از مـی ــگذاریم و بــھ دنــبال آن بــاشیم ـک ـکـنار بـ
رای جـنبش  ھ عـنوان رھـبر ـب ود، بھــترین را ـب وـج انـتخاب ھـای ـم
ران قـــرار داده و ـھـمگی، بی چــون و چــرا و الـــبتھ،  نـــجات اـی
اـال  اـطی ـکھـ در ـب تــی اـت اـح تـنـ نـک رــف ظـرـ ـگ اـ در ـن مـ، ـب نــی تکـرـار می ـک
ــتوانیم ـکـشور را از انــــقراض  روی ـکنـیم تــــا بـــ آمــــد، از او پـی
ـنونی و دشـــمنان بیگانـــھ  م ـک زی شــده تــوســط رژـی بــرنــامــھ رـی
م. ایکـاش انـــتخاب دـیـگری ھـــم بـــود ـکھ نـــگارنـــده  نـــجات دھـی
ــند و ســراغ  ــت و خـوشـا بـھ حــال آنــان ـکھ آن را می دانـ می دانسـ

دارنـد.# 

ران در ـحال ـحاـضر ـچنـین ـخالـصھ می شــود:  داسـتان اـی

بــــرقی و بیماری و بیکاری و  آبی و بی  در شــــرایطی کھ بی 
فــقر ســراپــای دھــھا میلیون ایرانی را گــرفــتھ اســت و مــردم 
لـبان خـود ھسـتند، در دیداری کھ  خـوزسـتان شـاھـد قیام تـشنھ 
ــراھیم رئیـسی، رئـیس  بــرخی اقــتصاد دانــان داخــل ـکـشور بــا ابـ
ــد ـکھ ـکـشور بــھ  ده ی نــظام داشــتھ انــد اعــالم کرده انـ ـن جــمھور آـی
ســوی یک «تــورم شــدید و غیرقــابــل ـکـنـترل» در حــال حــرکت 
رد،  گـی ای بــرجــام جــان ـب ــتصادی ـکھ قــرار بــود بـا احـی اســت. اقـ
وی ـتـعطـیل شـده اســت. در  اـن ا اطــالع ـث ــذاکرات وـین ھـم ـت امـا م
می خــویش -و  م بــھ گســترش فــعالیت ھــای اـت اـین فــاصــلھ، رژـی
ـمـللی انــرژی  بــرای ـبـخشی از آن، بــدون نــظارت آژانــس بـین اـل
ھ طـور نـظری  می- سـخت مـشغول اسـت. اـین فـعالیت ھـا ـکھ ـب اـت
می  م بــھ ســاخــت بــمب اـت ـممـکن اســت ســبب نــزدیک شــدن رژـی
ــدارکات  ل تــ ــرائیل نـیـست و بـــھ ـھمـین دلـی شـــود، مـــطلوب اســ
ران در  می اـی ملھ ـبھ تــاسیسات اـت رای ـح اسی الزم ـب ظامی و سـی ـن
ا انـجام اـین حـملھ و  تھ اسـت. ـب رـف رار ـگ ت ـق ار اـین دوـل دسـتور ـک
ا حـضور آمــریکا  ھ سـوی یک جـنگ مــنطقھ ای ـب م، ـب اـسخ رژـی ـپ

ران تــوســط بـــمباران ھـــای  خـــواھیم رفــت و بــعد از آن ھــم اـی
ران  گســترده شخــم زده شــده، بــھ یک ـکـشور تجــزیھ شــده ی وـی
د داشـت. پـایان  خواـھ قاء ـن رای ـب ز شـانسی ـب رـگ تـبدیل گشـتھ و ـھ

داســتان. 
رده بــھ فــقر و رنــج و  در اـین شــرایط، انــفعال مــردِم عــادت ـک
ــھ ی  ــوزیسیون در ارائــ ســـتم از یک ســو و نـــاتـــوانی بـــارز اپــ
ـگر، ســبب می شــود  ــای ـعـملی و مــشخص از ســوی دـی راھکارھـ
ھ خـواب می زنــند  ود را ـب ایی ـکھ ـخ لت ـھ م ھسـتند ـم اور دارـی ـکھ ـب
تــا در خــواب مــصنوعی ســرشــان را بــبرنــد. بــدیھی اســت ـکھ 
ھ  ران سـرانـجام ـب ـسانی ـکھ بــاور دارنــد مــردم اـی ھــنوز ھســتند ـک
ظر  رد؛ امـا ـن م را خـواھـند ـک ا خـواھـند خـاسـت و شـر اـین رژـی ـپ

عـیت انـطباق دارد؟  ا واـق ا ـچھ ـحد ـب ھا ـت آـن

یک شکاف عظیم میان روانــشناسی جــمعی ایرانیان داخــل 
کشور و تــــصورگــــری سیاسی ایرانیان خــــارج از کشور 
مــشھود اســت. در حــالی کھ اپــوزیسیون مــردم را در پیامی 
د،  آرمـــان گـــرایانـــھ و نـــظری بـــھ مـــقاومـــت دعـــوت می کــن
ـثرـیت مــطلق مــردم درونی  عــنصری ـکھ بـھ طــور مــادی در اـک
ان  رانـی شــده بــاور بــھ ـضعـیف بــودن اســت. بــخش ـعظـیمی از اـی
اری از دســتشان  وان ھسـتند و ـک اـت د ـکھ ـن تھ اـن ذیرـف داخـل ـکـشور ـپ
ــوزیسیون قــادر نــبوده اـین بــاور ـمـنفی و مخــرب  د. اپـ بــرنمی آـی
ا  تـیـجھ، ـب د. در ـن ھ دـھ لی اراـئ ع آن راه ـح رای رـف ایی و ـب ناـس را ـش
وجــود آن ـکھ وضــع بــھ ســوی یک فــاجــعھ ی تــاریخی حــرکت 
ردی  قای ـف رای ـب زاع ھـای روزانــھ ـب مان در ـن د، ھـموطـناـن ـن می ـک

د.  رـن ویش ـبھ ـسر می ـب وادگی ـخ اـن و ـخ

چارچوب نظری موقعیت کنونی: 

ــرکشوری،  ـبلی خــود آورده بـــودیم ـکھ در ھــ در نــوشــتھ ھــای ـق
ا دمکــراسی در گــرو یکی از تــرکیب ھــای  ــوری ـی وجــود دیکتاتـ

زـیر اـست: 

دولت قوی - ملت ضعیف (دیکتاتوری) •

دولت ضعیف - ملت قوی (حرکت بھ سوی دمکراسی) •

دولت قوی - ملت قوی (دمکراسی) •

دولت ضعیف - ملت ضعیف (آشوب و فاجعھ) •
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ران بــھ صــورت بــالفــصل از فــرمــول «دولــت قــوی-  مــا در اـی
ــلت ـضعـیف» در  مــلت ـضعـیف» بــھ ســوی «دولــت ضعیف-مـ
ــوری بـــھ ســـوی  ل از دیکتاتــ حـــرکت ھســـتیم و بـــھ ـھمـین دلـی
م. در اـین شـــرایط، ـکھ  نـی ازھـــم پـــاشی و فـــاجـــعھ حـــرکت می ـک
ھ مــوقعیت دولـت ھـای ونـزوئـال، سـومـالی، لــبنان، ســودان  شاـب ـم
ھ ـمسـیر تـحول وجـود  ھ طـور نــظری، ـس و امــثال آن می بـاشـد، ـب

دارد: 

١. از حــالــت «دولــت ضعیف- مــلت ضعیف» بــھ ســوی 
«دولـت ضعیف-مـلت قـوی» بـرویم و این مـوقعیت، مسیر 

استقرار تدریجی دمکراسی در ایران را باز خواھد کرد. 

ــلت ـضعـیف» بــھ ســـوی  ٢. از حــالــت «دولـــت ضعیف-مــ
ــوری چھـل  «دولــت قـوی-مـلت ـضعـیف» بـرگـردیم و دیکتاتـ

قای ـخود ادامـھ می دھــد.  ده و ـبھ ـب ازی ـش ازـس و دو ـساـلھ ـب

ــلت ـضعـیف» آن قــدر  ٣. ـھمـین حــالــت «دولـــت ضعیف-مـ
ادامــھ یابــد ـکھ ـکـشور در آشــوب و جــنگ داخــلی و تجــزیھ 

د.  ـن ودی تـاریخی ـخود را می بـی اـب تھ و ـن رو رـف ـف

ده  ـن ران مــوقعیت سـوم اسـت ـکھ سـایھ افـک اضـر در اـی در حـال ـح
ــلت ـضعـیف» بـرقـرار می بـاشـد.  و مـعادلـھ ی «دولــت ضعیف-م
ند اســرائیل دریافـتھ انـد ـکھ اـین  اـن اـطر، کشورھــایی ـم ھ ـھمـین ـخ ـب
ران  بھــترین فــرصــت اســت تــا ضــربــھ ی نــھایی خــود را بــھ اـی
رده و آن را بـــھ ســـوی مـــحو تـــمامیت ارضی و پـــایان  وارد ـک
ــرای ایـن  ــھا بـ لی آن بــھ پـیش بــرنــد. آنـ ـبـخشـیدن بــھ وحــدت ـم
ــتند و  ــاسی ھســـ ــظامی و سی ــجوم نـــ ــدارک ھــ ــنظور در تـــ مـــ
نـگاری بـھ  زبـان نیز بـا نـامـھ  ــارسی  رسـِت ف ــرائیل ـپ عــده ای اسـ
وزیر صھیونیست این کشور و تـــدارک یک ســـفر  نخســـت 
ن  اتی اـی ـغ لـی ـب و در حـال جـا انـداخـتن روانی-ـت نـمایشی بـھ تـل آوـی
طـلب اسـرائیل بـھ  م جـنگ  ھ ھســتند ـکھ حــملھ ی نــظامی رژـی ـت نـک
ایران، خـواسـت حـداقـل ١٠٠ میلیون نـفر از کل جـمعیت ٩٠ 

میلیون ایرانی داخل و خارج از کشور است! 

ھ ی آخــونــدی ـسعی دارد بــھ ھــر  ـت ـس م ورشـک ان، رژـی در اـین مـی
ـبلی «دولــت قــوی-مــلت  شـکل ـکھ شــده خــود را بــھ مــوقعیت ـق
ـضعـیف» بــازگــردانــد و بــقای خــود را زـیر ســـایھ ی خــانــدان 
ار آوردن ـسھ جــنایتکار مـعروف  داوم بخشـد. روی ـک نھ ای ـت اـم ـخ
ھ ی احـمد ـجـنتی ٩۴  اـل قای سی ـس وه، اـب ـمـللی در رأس ـسھ ـق بـین اـل
ــانشینی  ــبان، بســترســازی جـ ســالــھ در ریاســـت شـــورای نگھـ
ردن  ـمـجـتبی خــامــنھ ای و تــوافــق بـا طــالــبان بــرای طــالــبانیزه ـک
ــاکتیکی اســـتراتـــژی فـــوق  ران بـــخش ھـــای تــ حکومـــت در اـی
لط از آب در می آیـد  بتھ در جـایی ـغ ھا اـل حاسـبھ ی آـن اشـند. ـم می ـب
ــد و بـــا  ران کرده انــ ـکھ زیرســـاخـــت ھـــای مـــادی ـکـشور را وـی

ـنونی ھــرگــز راھی بـــرای بــازســازی آنـــھا  اسی ـک تـــرکیب سـی
ول «دولــت  رـم ھ ـف ازگشـت ـب خواھـد داشــت. بـنابـراین، ـب وجـود ـن
ــوری آخــونــدی ـمـنـتفی  قــوی-مــلت ـضعـیف» و بــازســازی دیکتاتـ

اـست. 

د  ر اـین ـکھ مـردم درصـددـن افی ـمـبنی ـب م ـک ـگر، عـالـئ از سـوی دـی
غیـیر دھــند  ھ نـفع مـطالـباتـشان ـت ا تــقویت خــویش مــوقعیت را ـب ـب
انی  ـم اـبل ـتوـجھ کارگــران پـی تراضـات ـق در دـست نـیـست. ـحتی اـع
ــتروشیمی،  -و تـــا حـــدی رسـمی- حـــوزه ی نـــفت و گـــاز و پــ
لـیون کارگـــر  ان بـیش از ١٠ مـی عـکاس الزم را مـی نـــتوانســـت اـن
ـگر، ـکھ ـھـمگی در فـــقر و گـــرسنگی بـــھ ســـر  حـــوزه ھـــای دـی
ــرانگیزد. اعـتراضـات ـصـنفی و ـمعـیـشتی و ـکم  آبی و  د، ب رـن می ـب
اری  سـی دا نکـرده اسـت. ـب لی پـی امــثال آن نـیز گســترش و پیونــد ـم

اال اشـاره شـد،  ھ ای ـکھ در ـب ـت ر نـک ھ ـب ا تکـی از قشـرھـای مـردم -ـب
ردن بــاور بــھ ضــعف و نــاتــوانی خـــویش- در  ـیـعنی درونی ـک
ــلت  صــدد نـیـسـتـند ـکھ ســرانــجام بــھ فــرمــول «دولــت ضعیف-مـ
قــوی» بــرسیم؛ بـھ ـھمـین خـاطـر تــحول بـھ ســوی اـین مــوقعیت 

نوز نـاممکن ـبھ ـنظر می رســد.  ـھ

اشـدنی و نــاممکن،  ھ عـنوان ـن قوه، ـب اـل ـلقی اـین دو مــوقعیت ـب ا ـت ـب
ـنونی  بـھ طــور ـمـنـطقی بـھ ادامــھ و گســترش مــوقعیت بــالــفعل ـک
ــلت ضـعـیف». اـین فــرمــول  می رسیــم، ـیـعنی «دولــت ضعیف-مـ
ده و دوام آورده اـست ـجز  م در ـھر ـکـجای جـھان ـکھ مسـتقر ـش ـھ
زی بـھ ھــمراه نــداشــتھ  آشــوب و فــروپــاشی و جــنگ داخــلی چـی

اـست. 
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ھ  ــؤال ایـن اســت ـک ــم سـ ــرار داری ا قـ ـج ــتیم در ـک ھ دانســ حــال ـک
ــقویتِ  ــحتمل امـــا رو بــھ تـ ــناریوی مـ ــوان از ایـن ســ آیـا می تــ

پاشی کشور پرھیز کرد و راه نجاتی یافت؟  ازھــم 

چھ باید کرد؟ 

ـبلی خـود آورده بـود ـکھ بــرای  نــگارنــده در سـری نـوشـتھ ھـای ـق
رفــت از شــرایط فعلی چــھار شــرط را بــاید در نــظر  بــرون 

بگیریم: 

١. روی اپوزیسیون ناکارآمد حساب نکنیم. 

ھـایی مـانـند دمکراسی را کنار  ٢. بـھ طـور مـوقـت خـواسـت 
بگذاریم. 

رای مـبارزه بـاشیم.  رداـخت ھــزینھ ای ـسـنگـین ـب ٣. آمــاده ی ـپ

۴. یک رھبر پیدا و ھمگی از او پیروی کنیم. 

ھ شـرط دـیـگر را  د حـضور ـس واـن ان، مـوردی ـکھ می ـت در اـین مـی
ردن  را بــرای عــدم حــساب ـک تــامین ـکـند، شــرط آخــر اســت؛ زـی
م؛  نـی ار خـــاصی نــــداریم بـک ــوزیسیون غیرمـــوثـــر، ـک روی اپــ
ــذاریم؛ پــرداخــت  دمکــراسی را ھـم بـھ طــور مـوقـت ـکـنار می گـ
دان و مشـــروط بــھ آغــاز مـــبارزه  ــزینھ ی ـسـنگـین ھــم در مـی ھـ
ــوان بــھ  اســت. می مــانــد مــورد چــھارم، ـکھ از ـھمـین حــاال می تـ
رد؛ آن جـاسـت ـکھ گـره بـاز می شــود. در  طـور فـعال جســتجو ـک
ھ ھـم نــباید مــنتظر دـیـگری بــود، دـیـگری ھــمان مــاییم.  ـن اـین زمـی
د می تـوانـد رھــبری ـکـند مـراجـعھ و او  ھ ھـرکس ـکھ بـاور دارـی ـب
ع در جــامــعھ بــشناســانید. ســایرین را مــتقاعــد  را بــھ طــور وسـی

ــتخابی شـما خـوب و مـناسـب اسـت و بــرای  ســازید ـکھ رھــبر انـ
ــا و ســلیقھ ھــا  د. پیشنھادھـ نـی ـبلـیغ ـک او، بـھ طـور فــعال و مـوثـر، ـت
ھ  ردی ـب ا آن ـف ود، اـم د ـب واـھ در اـین ـعرصـھ مــتفاوت و مـتعدد ـخ
تـرین و کوشـاتـرین  عــنوان رھــبر مــطرح خـواھـد شـد ـکھ جـدی 
تبلیغگران را بـا خـود داشـتھ بـاشـد. رھـبر کسی خـواھـد بـود کھ 

باورمندترین افراد را با خود بھ ھمراه داشتھ باشد. 

ــشناختی- ری جـــایگاه یک رھـــبر، گـــرایش روانــ بـــا شـکل گـی
ردن وی،  روی از او و دنــــبال ـک ان، بــــرای پـی رانـی ــاریخی اـی تـــ
ای حـضور  رـم ا ـگ رس و انــفعال ـب ِخ روانی ـت د شـد. ـی واـھ عال ـخ ـف
دان  روـن ھ شـھ ان مـنتظر و نـاامید ـب رانـی د ـشد و اـی واـھ بر آب ـخ رـھ
ھ آمــاده بـودن  ھ ـب وـج ا ـت فـعال و امیــدوار تــبدیل خـواھـند گشـت. ـب
وچک از  بســتر عــمومی جــامــعھ، بــھ مــحض آن ـکھ جــمعی ـک
مــردم پـا بـھ صــحنھ بــگذارنــد می تــوانــند آغــازگــر یک حــرکت 
را ـکھ رھــبر دارنــد و از اـین  ھــمگانی بــزرگ بـاشـند. چــرا؟ زـی
ــمعی و مــنظم انـــجام  روی ـکھ رھــبر دارنـــد می تـــوانـــند کارجـ

دھـند. 

دـیـگر شــرح حــادثــھ را در مــقالــھ ھــا و بــرنــامــھ ھــای رســانــھ ای 
افی نـیـست. درد را ھــمھ می شــناســند و مــنتظر  تــوضیح دادن ـک
ده، در یافـتن یک رھـبر  گارـن ھ زعـم ـن درمـان ھســتند. درمــان، ـب
رده  ــراکنده را دور خـود جـمع ـک اِن بی بــاور و پـ رانـی اسـت ـکھ اـی

دـھد.  مندی ـب واـن ھا امیــدواری و ـت و ـبھ آـن

ـشھ ای و  لـی رـک ـشـنـھاد مـن اســت و الــبتھ ـکھ ھـر فــرمــول غـی اـین پـی
ا ـماـست.#  رار داد. انـتخاب ـب ورد ـتوـجھ ـق اید ـم ـموـثر دـیـگر را ـب
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آن چـھ در این جـزوه آمـده اسـت مجـموعـھ ی مـقالـھ ھـای منتشـر 
شـده و ھـنوز نشـده ای اسـت کھ بـھ یک احـتمال می پـردازد: 
اگـر فـروپـاشی نـظام زیربـار مشکالت خـود رخ دھـد و جـامـعھ 
آمـاده پـس گـرفـتن کشور نـباشـد، ایران بـھ سـوی جـنگ داخـلی، 

جنگ آب و تجزیھ و نابودی پیش خواھد رفت.  

بـراین اسـاس، کسب آمـادگی بـرای حـرکتی کھ بـتوانـد مـانـع از 
اضـمحالل ایران شـود الزم اسـت. یعنی در صـورتی کھ رژیم 
دسـت بـھ عـقب نشینی و اصـالح نـزنـد و وضعیت اقـتصادی و 
سیاسی و اجـــتماعی، بـــعد از انـــتخاب ابـــراھیم رئیسی بـــھ 
ریاســت جــمھوری، رو بــھ وخــامــت گــذارد، شــاھــد شــورش 
گـرسـنگان، جـنگ آب و امـثال آن خـواھیم بـود. ضـمن آن کھ 
دشـمنان خـارجی نیز در انـتظار بـھانـھ و فـرصـت ھسـتند تـا 
بیایند و ایران را بــا بــمباران ھســتھ ای و بــمباران مــراکز 

ھستھ ای آن، بھ بیابانی غیرقابل زیست تبدیل کنند.  

اگـر قـرار بـاشـد کھ این اتـفاقـات شـوم رخ دھـد نیاز داریم بـھ 
اقــدام، بــھ اقــدام جــمعی و جــدی. امــا این اقــدام بــھ صــورت 
مکانیکی و خــودبــخودی صــورت نمی گیرد. نیاز بــھ عــقل و 
اراده ی مـن و شـما دارد. بـرای این مـنظور بـاید مـقدمـات و 
شــرایط الزم را فــراھــم آورد. جــزوه ی کنونی سعی در این 

آماده سازی دارد.  

در چـندین مـقالـھ ی جـدا از ھـم، امـا مـرتـبط، کھ بـھ مـثابـھ فـصل 
ھـای یک کتاب کوچک ھسـتند، تـوضیح دادیم کھ بـرای یافـتن 
راھکاری در جھـــت بـــرانگیختن یک جـــنبش عـــمومی میان 
ایرانیان و بـھ ثـمر رسـانـدن آن، بـاید چـند شـرط را  در خـود 

لحاظ کند:   

نخسـت این کھ بـاید بـاور داریم شکل فـعالیت اپـوزیسیون •
در قــالــب سنتی و کلیشھ ای در این چھــل ســال گــذشــتھ 
دیگر بـھ کار نمی آید و نمی تـوانـد راھـگشا بـاشـد. بـھ آن 
دل خــوش نکنیم و سعی در تکیھ بــر بــخش واقــع گــرا و 

عمل گرای اپوزیسیون و تقویت آن داشتھ باشیم.  

دوم این کھ خـــود را مـــعطل پـــدیده ی دمکراسی کھ در •
ایران کنونی نـھ نیازی بـھ آن اسـت و نـھ عـالقـھ و زمینھ 
ای بــرای آن، نکنیم. دمکراسی را بــگذاریم بــرای ســال 

ھــای ســال بــعد و در حــال حــاضــر بــھ فکر نــجات کشور 
باشیم.  

ســوم این کھ قــبول کنیم این مــبارزه ای اســت سنگین، بــا •
ھـزینھ ی بسیار بـاال و تـلفاتی فـراوان. وقتی این را بـرای 
خـود جـا انـداختیم تـرس و وحشـتمان می ریزد و می رویم 
بـھ پـای یک مـبارزه ی قـاطـع و قھـرآمیز کھ دیگر شکست 
نمی شـناسـد و بـھ عـبارت بھـتر، جـز پیروزی سـرنـوشـتی 

نخواھد داشت.   

و سـرانـجام، در چـھارمین نکتھ گفتیم کھ از آن جـا کھ مـا •
مـردم ایران تـا یک رھـبر نـداشـتھ بـاشیم حـرکت نمی کنیم، 
در پی آن بـاشیم کھ بـا قـرار دادن یک رھـبر مـناسـب بـرای 
این کار، ھمگی از او پیروی کنیم تـا حـرکت بـھ سـرانـجام 

برسد و جنبش قابل ھدایت شود.  

ھـــر یک از مـــقاالت مـــندرج در این جـــزوه بـــھ یکی از این 
چـــھار خـــصوصیت می پـــردازد و آن را تشـــریح می کند. 
مجـــموعـــھ ی دالیل بـــرای تشـــریح و تـــوجیھ این مـــوارد 
چـھارگـانـھ در چـند ده صـفحھی این جـزوه تـوضیح آمـده اسـت. 
پیشنھادھـا و اسـتدالل ھـای مـوجـود الـبتھ کھ قـابـل بـحث، نـقد و 
انـتقادنـد. آنـھا ھـم چنین قـابـل تغییر و تببین و تکمیل ھسـتند. 
امـا ھـرگـونـھ بـررسی و نـقادی نـباید ھـدف اصلی و مـنظور 
اضـطراری مـندرج در تھیھ این جـزوه را از یاد بـرد: ایــــران 

در خـــطـر اســـت و اگـــر خــــیـلـی در بـــحـث بـــمـانـــیـم از عـــمـل غـــافـــل 

از دســــت مــــی رود. ایــــرانــــی بــــایــــد  ــــان  ــــشــورمـ و کـ مــــی شــــویــــم 

بــاشــد تــا آزاد و آبــــادش کـــنیم.  

بــھ ھمین دلیل نــگارنــده تــاکید دارد کھ آن بــخش از ایرانیانی 
کھ بــھ صــحت حتی نســبی این پیشنھاد بــاور دارنــد بیایند و 
بـــرای اجـــرایی کردن آن ھـــمت کنند. یعنی یک بـــار بـــرای 
ھمیشھ، از انــفعال پــربــحث بــھ تحــرک پــرعــمل بــرویم و بــھ 
دنـبال آن بـاشیم کھ از طـریق بـرنـامـھ ریزی بـرای کارشـرایط 

یک جنبش نجات بخش را آماده سازیم.  

ایده ی کلی ما این است کھ باید بھ سوی مراحل زیر رویم:  

تدارک قیام خلع قدرت از رژیم کنونی  •

٤٢
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آغــاز و ھــدایت قیام قــاطــع خــلع قــدرت و پــایان دادن بــھ •
عمر رژیم فعلی  

استقرار امنیت و نظم در سراسر کشور  •

آغـاز فـعالیت ھـا بـرای تـامین نیازھـای اقـتصادی و معیشتی •
جامعھ  

مدیریت کشور برای ایجاد ثبات در شرایط ساختاری آن  •

آماده سازی زمینھ برای استقرار دمکراسی در ایران  •

گـــــذر بـــــھ دمکـراسی مـــــتـعـارف و آغـــــاز حیـات ایـران •
دمکراتیک  

در این طــرح، مــا تــا زمــان رسیدن بــھ مــرحــلھ ی آخــر در 
دورانی بــھ ســر خــواھیم بــرد کھ نــام آن را «دوران تــدارک 
دمکراسی در ایران» گــذاشــتھ ایم. در این دوران یک نــظام 
«نـادمکراسی-نـادیکتاتـوری» بـر کشور حـاکم خـواھـد بـود تـا 
تـمام این گـام ھـا را یکی بـعد از دیگری طی کند. تـردید نیست 
کھ این دوران چـندین سـال طـول خـواھـد کشید امـا از قـبل نمی 

توان رقم مشخصی برای آن ارائھ داد.  

در این جـزوه بیشتر بـھ کلیات این طـرح اشـاره شـده اسـت و 
کمتر بــھ جــزییات فنی پــرداخــتھ ایم. بــرای این کھ بــھ این 
جـزییات بـپردازیم بـاید نخسـت از میزان اسـتقبال ایرانیان از 

ایده ی کلی مــطمئن شــویم. اگــر اســتقبال ھــموطــنان از این 
پــروژه ی حــرکت بــھ ســوی «دوران تــــدارک دمـــکراســـی در 

ایــــران» از طــــریق حکومــــت «نــادمــکراســی-نـــادیـــکتاتـــوری» 

خـوب بـاشـد، بـھ سـوی جـزییات خـواھیم رفـت، اگـر نـھ، این 
طرح ھم بھ فراموشی سپرده خواھد شد.  

اسـتقبال ھـموطـنان بـھ معنی صـرف ابـراز عـالقـھ بـھ این طـرح 
نیست، بـھ مـعنای پشـتیبانی عملی از آن اسـت. این پشـتیبانی بـھ 
یکی از این دو صــورت انــجام می شــود: یا بــھ عــنوان نیروی 
انـسانی وارد این کار می شـویم و بـا قـبول مسـئولیت بخشی از 
کار، ھــر آن چــھ کھ از دســتمان بــر می آید را صــورت می 
بخشیم تــا این چــھار شــرط الزم بــرای مــوفقیت طــرح تــامین 
شـود؛ یا این کھ بـھ صـورت مـالی و مـادی از آن حـمایت مـنظم 

می کنیم. البتھ کھ می توان ھر دو را ھم انجام داد.  

مـثل ھـر کار جـمعی دیگر، این طـرح نیاز بـھ پشـتیبانی نیروی 
انـسانی بـرای اجـرای کار و حـمایت مـالی بـرای ھـزینھ کردن 
ھـای الزم دارد. اگـر این پشـتیبانی ھـا فـراھـم شـود، بـھ سـوی 
بــرانگیختن جــنبش نــجات ایران خــواھیم رفــت. در غیر این 
صــــورت، و اگــــر راه حــــل دیگری ظــــھور نکند -کھ ھیچ 
عـالمتی ھـم نیست کھ ظـھور کند-، ایران عـزیزمـان از میان 

خواھد رفت. انتخاب با ماست.                                                 

٤٣
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