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اكبر گنجي   
١٣٨١ ، فروردين   زندان  اوين  

 
 

در حقوق  بشر، اين  است  كه  هر ملتي  بايد خودش  سرنوشت  خودش  را  
ما  .   خودمان  را تعيين  كنيمتعيين  كند، يعني  االن  خودمان  بايد سرنوشت 
كنيم ا تعيين اعقابمان سرنوشت نداريم ، اعقاب  ما بعداً مي آيند؛ حق

خودشان  سرنوشتي  دارند، به  دست  خودشان  بايد باشد، نه  به  دست  من  
.و شما  

امام ،   آيت  اهللا خميني ٣٢ ، ص  ، جلد ششمصحيفه  

 ، بايد داراي  همان  آزادي  عمل  باشد مه  حال ، در ه هر قرني  و هر نسلي
بي اساسي  و خودبيني  اين  فكر . كه  قرون  و نسلهاي  قبل  از آن  داشته اند

كه  كسي  بخواهد پس  از مرگ  نيز حكومت  كند، از هر بيدادگري  و 



من  از حقوق  زندگان  دفاع   ... استبدادي  مسخره تر و تحمل ناپذير است
 ، از  ، يا تضعيف  آنان ، خراب  كردنو مي كوشم  تا از منزوي  كردنمي كنم  

اما آقاي  برك  طرفدار  .  ، جلوگيري  كنمسوي  قدرت  غاصب  مردگان
كساني  كه  اين   ... قدرت  مردگان  عليه  حقوق  و آزادي  زندگان  است

نسبت  به  جهان  را بدورد گفته اند و آنان  كه  هنوز به  وجود نيامده اند، 
يكديگر فاصله اي  عظيمتر از آن  دارند كه  تصور انسان  بتواند آن  را 

.  ، بين  آنان  چه  امكان  تعهدي  ممكن  است  وجود داشته  باشدپس. دريابد
چه  قاعده  يا اصلي  را مي توان  وضع  كرد براي  آنكه  از ميان  دو موجود 

 و ديگري  هنوز به  گلشن  زندگي   ، كه  يكي  از حيات  محروم  شده خيالي
 ، دو موجودي  كه  هرگز نمي توانند در اين  جهان  يكديگر پاي  ننهاده  است

را مالقات  كنند، يكي  مجاز باشد تا پايان  جهان  بر ديگري  حكمفرمايي  
هر چند قوانين  به  وسيله  يك  نسل  وضع  مي شود و در دست  ... كند

 اجرايي  خود باقي  مي ماند، اما قوت  اجرايي  آن   چندين  نسل  به  قدرت
تامس  پين  . زندگانرضامندي   قوانين  ادامه  نمي يابد مگر با    

 تصميم گيري  در مورد چگونگي  حاكميت  بر خود را حق اگر هر نسلي   
 را از نسل هاي  حقدارد، آنگاه  هيچ  نسلي  موجه  نخواهد بود كه  اين   

ممكن  است  نسلي  دموكراسي  را طرد نمايد، يا به  . خود سلب  كندبعد از 
ديكتاتوري  رضايت  دهد اما نسل  بعد، از اين  حق  مطلق  برخوردار است  

 ، حاكميت  مردمي   ، در عملبنابراين. كه  چنين  تصميماتي  را فسخ  نمايد
آنتوني  آربالستر  . انتقال ناپذير است  

  
  

يار شخص  گرايانه  در برابر افشاگري هاي  علني  از  ديكتاتوري هاي  بس
 » افشاگرانه«گزارش هاي  . سوي  خودي هاي  ناراضي  آسيب  پذيرند



 ، شرم آور دربارة  انواع  حكومت ها، اعم  از دموكراتيك  و غيردموكراتيك
منتشر شده اند، اما اين  گزارش ها، به  ويژه  براي  آن  نظام هايي  كه  به  

زيرا در اين  .  اي  اساساً غيرمشروع  حكومت  مي كنند خطرناك  هستندشيوه
موارد، اين  تنها نقطه  ضعف هاي  شخصي  يا سوء استفاده  رهبر از قدرت  

نيست  كه  موشكافانه  بررسي  و افشا مي شود بلكه  فساد شكل  خود 
 گونه  تالش  براي  خوشايندتر ساختن  اين ... حكومت  نيز بازگو مي گردد

اجتماعي« و » مشروطه گرايي« نظام ها از طريق   به  » اصالح گرايي
امپراطورآساني  مي تواند توسط  خائني  از حلقة  دروني  كه    عريان  بودن

مارك  تامس  . را افشا مي كند نقش  بر آب  شود  

      
    

 
 ، در دست  پيروزي  در چند انتخابات  مهم.  مطالبات  اساسي  و بر حق  خود دست  يابدنهضت  اصالح طلبي  پس  از سالها مبارزه  هنوز نتوانسته  است  به  

 ، تبديل  حاكميت  به  حاكميت  دو گانه ؛ در عمل  هيچ  دستاوردي  نداشته  و بن  بست  ناشي  از انسداد سياسي  آنچنان  گرفتن  كنترل  قوه  مجريه  و قوه  مقننه
ا فلج  و ناكارآمد كرده  است  كه  ديگر هيچ  اميدي   به  تحقق  مطالبات  از طريق  اصالح طلبان  حاكم  نمي توان  داشت  و لذا بخش  اصالح طلب  حاكميت  ر

 ؟ راه  برون   ، آيا راهي  براي  برون  رفت  قابل  تصور استدر اين  شرايط.  ، سرخوردگي  و وادادگي  شده  است    ، نااميديبخش  وسيعي  از جامعه  گرفتار يأس
 ، چرا كه  امانت داران  و حافظان  نظام   ، و كارآمد و مشروطه  كردن  آن  امكان پذير نيسترفت  از بن  بست  تصلب  سياسي  با تداوم  حاكميت  دوگانه

 ، ناكارآمدي  پويا، زوال  تدريجي   كه  نزاع هاي  فرسايشي ، چرا ، كاري  نشدني  استكارآمد كردن  حاكميت  دوگانه: اوالً. خود راه  آن  را بسته اند ) محافظه كاران(
اگر كارآمد نمودن  حاكميت  دو گانه  به  اين  معنا باشد كه  بخش هاي  مختلف  حاكميت  ملزم  به  رفتار در . از جمله  خصوصيات  حاكميت  دوگانه اند... و

ه  برخوردار نباشد و لذا نتواند به  سركوب  مطالبات  مردم  بپردازد، در صورت  تحقق  اين  امر، چارچوب  قانون  شوند تا ديگر بخش  اقتدارگرا از قدرت  مطلق
ترجيحات  و مطالبات  مردم  نمي تواند مورد پذيرش  محافظه كاران  قرار بگيرد، چرا كه  ممكن  است  مردم  . ديگر حاكميت  دو گانه اي  باقي  نخواهد ماند

ولي  بايد افزود كه  در چارچوب  قانون  اساسي  جمهوري   .  اساسي تان  را نمي خواهيم  و بنا داريم  نظامي  كامالً مردم ساالر بنا نهيم بگويند ما، شما و قانون
ثانياً . يب مان  خواهد شد ، در بهترين  شرايط  مي توان  به  حاكميت  دو گانه  ناكارآمد دست  يافت  و در بدترين  شرايط  يك  نظام  تماماً اقتدارگرا نصاسالمي

.  ، اگر كارآمد شود، كل  جنبش  اصالح طلبي  را نابود خواهد كرد ، بخش  اصالح طلب  نظام  را فلج  كرده  استبخش  اقتدارگراي  حاكميت  وقتي  ناكارآمد است
استراتژي   . مراهي  نظري  و عملي  جريان  روشنفكري  است ، اگر بخواهد موفق  باشد، نيازمند ههر گونه  طرح  و استراتژي اي  براي  اصالحات: ثالثاً

 ، چرا كه  مسائل  و مشكالت  اساسي  فرهنگي  ـ اجتماعي.  ، نمي تواند جريان  روشنفكري  را جذب  نمايدمشروطه خواهي  و كارآمد كردن  حاكميت  دوگانه
، حمايت  نسل  جوان   )نسل  جوان(اهي  به  دليل  عدم  اجابت  مطالبات  اكثريت  جمعيت  كشور رويكرد مشروطه خو: رابعاً. اقتصادي  را حل  نشده  باقي  مي گذارد

اگر هم  بخواهد به  مطالبات  نسل  جوان  پاسخ  بگويد، از اسالميِت جمهوري  اسالمي  چيزي  باقي  نخواهد ماند و بدين  ترتيب   . را به  دنبال  نخواهد داشت
لذا تنها گسست  از اقتدارگرايي  مي تواند گذار را ممكن   .) توضيح  اين  مدعا در فصل  سوم  آمده  است. (را مي زند ) ه  مشروطه خواهينظري(خود زير آب  خود 

. سازد  
ر دوران  قبل  از د.  دوباره  تكرار خواهد شد٥٧واال مشكل  انقالب  .  ، شفاف  و بسط  يافته  باشد هر مدلي  براي  جايگزيني  وضع  حاضر، بايد دقيق

 ، آزاديخواه  محسوب   ، برسر تغيير نظام  حاكم  وحدت  داشتند از اين  رو كليه  مخالفان  رژيم  خود كامه  شاه ، تمامي  معتقدان  به  اصالح  ناپذيري  نظامانقالب
 ،  ، پس  از پيروزي  انقالبنمي توان  يه  جنگ  استبداد سياسي  رفتولي  به  دليل  اينكه  خود دچار استبداد نظري  بودند و با سالح  استبداد نظري  . مي شدند

آزاديخواه  مي بايست  دقيقاً در نظام  فكري  و  . هر كس  با رژيمي  خودكامه  مبارزه  كند و يا زنداني  شود، آزاديخواه  نيست . نظامي  دموكراتيك  شكل  نگرفت
وگرنه  مي توان  نظامي  اقتدارگرا را كنار گذارد و رژيمي  به  مراتب  خودكامه تر را .  و حقوق  بشر را روشن  نمايد مباني  نظري  خود جايگاه  آزادي  و دموكراسي

  به   ، بلكه  بسياري  از نظريه  پردازان آزادي  و دموكراسي  و حقوق  بشر نه  تنها در  گفتمان  مسلط  بر دهه  پنجاه  جايگاه  روشني  نداشت. جانشين  آن  كرد
يك  رژيم  ضدانقالبي  است  و «دموكراسي  به  شدت  محكوم  مي شد، چون  .  ، دموكراسي  و آزادي   را نفي  مي كردندصراحت  و از موضعي  كامالً ايدئولوژيك



بلكه  ايدئولوگ ها بايد .  نبايد واگذار كرد »سرنوشت  انقالب  را به  دموكراسي  رأي هاي  بي ارزش«گفته  مي شد .  »با رهبري  ايدئولوژيك  جامعه  مغاير است
ساختمان  انقالبي  «لذا . اند »شستشوي  فكري«مردم  نيازمند . » ، ادامه  دهند ، و نه  حكومت  دموكراتيكرهبري  جامعه  را به  شيوة  اصيل  رهبري  انقالبي«

 ، و انقالب  فرهنگي  چين  معتقد است  لنين  مي گفت  نيم  قرن«در زمان  الزم  دارد؟ شستشوي  فكري  مردم  چق.  »جامعه  به  يك  دوران  طوالني  نيازمند است
ايدئولوگ  انقالب  .  ، آبستن  دموكراسي  نمي توانست  باشد ، مادر انقالبانقالب   در چنين  بستر فكري اي  زاده  شد و به  طور طبيعي. »كه  هميشه   

فوكو، بيشتر  » نظاِم ديده باني  مشرف  بر همه  جا و همه  كس«ِوِبر و  » قفس  آهنين« هدايت  دايمي  برپا كند كه  به  مي خواست  يك  جامعه  تحت  كنترل  و
 چه   لذا در هر گونه  طرحي  بايد دقيقاً مشخص  شود كه  به  دنبال  جايگزين  كردن . شبيه  بود تا به  آزادسازي  جامعه  از بند استبداد كهن  و رژيم  سلطاني

.  ، امكان  نقد و انتخاب  و گفت وگو را فراهم  مي آوردتلقي  شود، بلكه  ارائه  دقيق  مدل هاي  بديل » دموكراسي  درس  دادن«اين  امر نبايد  . چيزي  هستيم
چيست ؟ شمار زيادي  از اصالح طلبان  تصريحاً يا اكنون  همه  اصالح طلبان  از مردم ساالري  دفاع  مي كنند ولي  دقيقاً نمي گويند مرادشان  از مردم ساالري  

تلويحاً اقتدارگرا هستند و از مردم ساالري  فقط  نام  آن  را يدك  مي كشند و گمان  باطل  مي برند كه  مسائل  و مشكالت  كشور به  صرف  اينكه  آنها جايگزين  
اگر معناي  « : به  گفته  كراسمن .  ،  گام  اول  حركت  اصالحي  است يعني  مفهوم  مردم ساالري ،لذا تحرير محل  نزاع. جناح  راست  شوند، رفع  و حل  خواهد شد

بيشتر مباحثات  بيهوده اي  كه  همه   .  ، نمي توانيم  درباره  هيچ  چيز به  نحو سودمندي  بحث  كنيمواژه هايي  را كه  به  كار مي بريم  به  دقت  و وضوح  ندانيم
 ، عمدتاً معلول  اين  واقعيت  است  كه  هر كداممان  نزد خود معاني  مبهمي  از الفاظي  كه  به  كار مي بريم  در نظر داريم  و ر سر  آن  ضايع  مي كنيموقتمان  را ب

 ، بحث هايمان  به  مراتب  لفاظ  را تعريف  كنيماگر از اول  ا. فرض  را بر اين  قرار مي دهيم  كه  مخالفان  ما نيز آن  واژه ها را به  همان  معاني  به  كار مي برند
. »سودمندتر خواهد بود  

 ، نه  صورتبنديهاي  عقالً قابل  تصور ديگري  كه  در  ، معطوف  به  مدل  ارائه  شده  از سوي  آقاي  حجاريان  است نقد اين  مكتوب  از مدل  مشروطه خواهي
.  پرداخته  شده  و براي  آنها چاره جويي  شده  باشدآنها دقيقاً به  مسائل  و مشكالت  و بحران ها  



 
 
 
 
فصل  اول     

  اهداف  جنبش  
 
 ، به  دنبال  گزاره هاي  اخالقي  راهنماست  و در كاربرد  ، از منظر  فلسفينظريه  هنجاري . روش  بحث  ما در اين  بخش  متكي  به  نظريه  هنجاري  است 

نظريه  سياسي  هنجاري  طريقه اي  براي  گفت  و گو پيرامون   .  داللتهاي  گزاره هاي  اخالقي  براي  رفتار واقعي  سياسي  است ، درپي  درك  تبعات  وعيني اش
ا كه  براي  ترتيبات   ، توجيهاتي  راين  نظريه. نهادها بويژه  آنهايي  كه  مربوط  به  كار برد قدرت  عمومي  هستند، و نيز رابطه  ميان  افراد و آن  نهادها، مي باشد
بنيانهاي  اخالقي  دولت  مهمترين  موضوع  . سياسي  موجود ارائه  شده  و همچنين  ميزان  توجيه  پذيري  ديگر ترتيبات  ممكن  را مورد بررسي  قرار مي دهد

: خواهيم  كرد ، مسأله  اهداِف جنبش  اصالح طلبي  را دنبال در اين  چارچوب. مورد عالقه  اين  نظريه  مي باشد  
 هدف  اصلي  اين  نهضت  ايجاد نظامي  مردم  ساالر باشد، مردم ساالري  همان  دموكراسي  اگر ـ جنبش  اصالح طلبي  معطوف  به  كدام  اهداف  است ؟  ١ 

نبش  اصالح طلبي  معطوف  به  كار آمد كردن  و  ، چرا كه  به  گمان  برخي  جاين  گزاره  را به  صورت  شرطيه  بيان  كرديم.  است   جمهوري  تمام عيار يا  
برخي  ديگر بر اين  گمانند كه  اصالحات  يعني  حل  مسأله  بيكاري  و مبارزه  با  . تقويت  نظام  جمهوري  اسالمي  بدون  دموكراتيزه  كردن  دولت  و جامعه  است

حال  اگر فرد يا .  ، تقليل  مي دهند و تقسيم  عادالنه  قدرت  بين  دو جناح  راست  و چپ برخي  ديگر اصالحات  را به  ورود چپها به  حكومت . فساد اقتصادي
 ، در اين  صورت  ما مدعي  هستيم  كه  مردم ساالري  همان  گروهي  بر اين  تصور باشد كه  جنبش  آزاديخواهي  معطوف  به  ايجاد نظامي  مردم  ساالر است

. ، ظاهر مي شوددر شكل  سازماني  جمهوري  تمام  عيار، بهتر از ديگر اشكالدموكراسي  است  كه  در ايران    
قدرت  فسادآور است  و قدرت  .  ، قدرت  آناني  را كه  اعمال  قدرت  مي كنند وامي  دارد تا اعمال  آن  را بسط  دهندـ بر مبناي  روح  افزون خواهي  قدرت١ـ١ 

توزيع   .  ، متضمن  خودكامگي  استدر يد قدرت  يك  تن )  ، اجرا و قضاوتقانون گذاري(لذا جمع  آمدن  وظايف  سه  گانه  . مطلق  فساد مطلق  به  دنبال  مي آورد
اگر  ، حتي  خودكامگان.  ، امكان  دادگري  و انصاف  را از او مي ستاندتجمع  همه  قدرت ها در دست  يك  تن . قدرت  شرط  الزم  التيام  جراحات  جباريت  است

اين  گماني  . قدرت  نامحدود با عدالت  تعارض  دارد .  ، ناشدني  استاجراي  عدالت  توسط  فردي  كه  داراي  قدرت  مطلقه  است. بخواهند نمي توانند عادل  باشند
 ، اولين  دي  قدرت  مطلق  را در دست  گرفتبه  محض  اينكه  فر. باطل  است  كه  قدرت  نامحدود را به  فردي  عادل  بسپاريم  تا حكومت  عدل  مستقر شود

اگر عدل  را استيفاي  حقوق  . اين  مسأله  الزاماً ناشي  از بدخواهي  دارندة  قدرت  مطلق  نمي باشد . چيزي  را كه  از دست  خواهد داد، عدالت  و انصاف  است
آنگاه  حقوق  را آن  گونه  كه  خود مي خواهد يا عادالنه  مي پندارد، تعريف  . نيز دارد ، آن  كس  كه  قدرت  مطلق  دارد، قدرت  تعريف  حقوق  را تعريف  كنيم
 ، براي  قادر مطلق  در چنين  شرايطي.  ، معيار بيروني  عدل  را از دست  مي دهد و خود معيار عدل  مي شود ، حاكمبنابراين  در قدرت  مطلقه. خواهد كرد

. اين  است  كه  گفته  مي شود وقتي  همه  قدرت ها به  كسي  داده  شد، قدرت  عدالت  ورزي  از او گرفته  مي شود. مفهومي  ندارد ، ، عدل  از منظر ديگران )حاكم(
يكي  . تفاده  نكندبه  حساب  آورد كه  به  هيچ  وجه  از قدرت  مطلقه  و فرمانروايي  گستردة  دولت  سوء اس » آنقدر خوب« ، نمي توان  هيچ  انساني  را در عين  حال

. ، مهار كردن  حكومت  خودسرانه  و محدود ساختن  ترسي  است  كه  حكومتها مي توانند در دل  شهروندان  بيفكننداز مهمترين  ارزشهاي  اخالقي  
  : لبراساس  اين  اص .    ، متعادل  كردن  و كارآمد ساختن  دولت  استـ اصل  تفكيك  قوا براي  مهار، محدود كردن٢ـ١ 
.ـ حكومت  بايد سه  شاخه  شود و هر يك  از شاخه ها يكي  از وظايف  تقنين  و اجرا و قضا را به  عهده  گيرند١ـ٢ـ١   
 ، يعني  در بعضي  ـ هر شاخه  بايد محدود و مقيد به  وظايف  خود باشد و مجاز نيست  در وظايف  آن  دو ديگر دخل  و تصرف  كند، مگر بالعرض٢ـ٢ـ١ 

مثل  تهيه  آئين نامه هاي  اجرايي  توسط  قوة  مجريه  كه  در واقع  وظيفه  قوه  مقننه   . انجام  وظايف  يك  قوه  توسط  قوه  ديگر، كارآمدتر و دقيق تر استموارد 
.يا ديوان  اختالفات  روابط  كار كه  وظيفه  قوه  قضاييه  است  ولي  قوه  مجريه  انجام  مي دهد . است  

.فراد شاغل  در هر سه  بخش  بايد جدا باشند، هيچ  فردي  مجاز نيست  در آن  واحد در بيش  از يك  شاخه  كار كندـ ا٣ـ٢ـ١   
 اجرا قوه  اجرائيه  به  اين  سبب  اجرائيه  است  كه  بايد قوانين  مصوب  پارلمان  را:  ، ضرورتاً تبعي اند ، نسبت  به  قوه  مقننهـ وظايف  اجرائيه  و قضائيه٣ـ١ 

كند و قضاييه  به  اين  دليل  قضاييه  است  كه  وظيفه اش  داوري  و فصل  خصومت  ميان  شهروندان  و نيز ميان  شهروندان  و حاكمان  براساس  قوانين  پارلمان  
  .است

(ـ نظام  نظارت  و كنترل   ٤ـ١  checks and Balance System نوني  مصوب  قانون  اساسي  تجاوز ممكن  است  هر يك  از قوا از حدود قا) : 
چه  كسي  يا چه  نهادي  بايد پاسدار قانون  اساسي  باشد و مانع  از تجاوز قوا گردد؟ اگر گفته  شود قانون  اساسي  . نمايند و راه  خودكامگي  در پيش  گيرند

رسش  مطرح  مي شود كه  چه  كسي  بايد مواظب  نگهبان ها باشد؟ نمي توان   ، در آن  صورت  اين  پنيازمند يك  يا حتي  چند نهاد نگهبان  قانون  اساسي  است
لذا هر يك  . نگهبان  يا نگهبانان  قانون  اساسي  را كه  ضرورتاً ماهيتي  مافوق  آن  دارند، توسط  مرجع  قانوني  ديگري  مهار و در صورت  تخطي  مجازات  كرد

ساخت  دروني  نظام  جمهوري  چنان  است  كه  هر قوه  توسط  قواي  ديگر تعديل  .  بر ديگر قوا را در اختيار داشته  باشد از قوا بايد وسايل  اعمال  نفوذ و نظارت



قانون  از اين  رو به  هيچ  وجه  به  عاملي  كه  از برون  اعمال  نظارت  كند، چيزي  مثل  نگهبان   . مي شود، يعني  با نصب  يك  مرجع  قانوني  در همان  سطح
  . ، نيازي  نيستاساسي

قانون  اساسي   .  ، كامالً انسان اند و لذا جايزالخطا و جاه طلب انسان شناسي  جمهوري  مدعي  است  كه  نه  فقط  انسان  كامل  وجود ندارد، بلكه  تمام  آدميان
 ، روشن  و شفاف  باشد كه  مانع  از  ، صريحي  اصول  آن  بايد آنچنان  دقيقيعن . جمهوري  براي  مهار خودكامگِي آدميان  جاه طلب  و خطاكار طراحي  شده  است

. ، مبهم  و كش دار بتوانند راه  خودكامگي  و فساد در پيش  گيرندآن  شود كه  متخلفان  با استفاده  از مفاهيم  گنگ  
 كارگزاران  قواي  مختلف  در پي  حفظ  و توسعه  قدرت  خويش  خواهند   ، نظام  نظارت  و كنترل  اين  موضوع  را بديهي  فرض  مي كند كه بر اين  اساس

 ، چنانچه  حوزة  اخير از  ، اختيار دخالت  در بخشي  از وظايف  اصالتاً محول  شده  به  حوزة  ديگر را در اختيار خواهد داشتاز آنجا كه  هر حوزه  حكومتي. بود
 ، با اين  فرض  كه  تمام  شاخه ها به  حفظ  و بسط  قدرت  خود ميل  دارند، هر كدام  پس. آن  حوزه  وارد خواهد شدحدود خود تخطي  نمايد ضربه اي  به  قدرت  

ا  ، نظارت  متقابل  قودر نظام هاي  دموكراتيك.  ، به  علت  ترس  از مقابلة  به  مثل  و خسارات  احتمالي  آن  پرهيز مي كنندالجرم  از تجاوز به  قلمرو ديگري
  .مانند حق  وتوي  رئيس  جمهور يا كنترل  قضايي. منجر به  محدوديت  متقابل  مي شود

 ، به  موجب  تعريف  خود، ايجاب  حكومت  جمهوري .  ، هيچ  قدرتي  از انتخاب  مستثني  نيستـ در جمهوري  مدرن  به  عنوان  نظامي  كامالً وكالتي٥ـ١ 
 ، در جريان  رقابتي  تمام عيار، وجود ور ادواري  تابع  انتخاب  مجدد باشند و در جريان  هر انتخابي  امكان  بركناري  آنانمي كند كه  تمامي  حكومتگران  به  ط

.انتخاب  ادواري  و بدون  استيناف  تكليف  زمامداران  را روشن  مي كند. داشته  باشد  
  .حق  انتخاب  كردن  و حق  انتخاب  شدن:  كنند ـ همه  شهروندان  بالغ  حق  دارند در انتخابات  مشاركت١ـ٥ـ١ 
ـ هيچ  فردي  را نمي توان  به  داليل  اعتقادي  ـ سياسي  ـ مذهبي  ـ نژادي  از امكان  شركت  در انتخابات  و حق  انتخاب  شدن  براي  مناصب  ٢ـ٥ـ١ 

.حكومتي  محروم  كرد  
.باشداستثناء  اصب  در قواي  مختلف  انتخابي  باشد، و انتصابي  بودن    جمهوري  حكم  مي كند كه  تمامي  منقاعدة  ـ  ٣ـ٥ـ١   
)  ، رقابت  نامزدان  با يكديگر، و مبارزه  ميان  جناحها ، انتخابات  در فواصل  منظميعني  رأي  مخفي(ـ حاكمان  بايد از طريق  سازوكارهاي  سياسي  ٤ـ٥ـ١ 

هيچ  چيزي  جز اين  سازوكارها، وسيلة  رضايت بخشي  براي  گزينش  و تفويض  اختيار و كنترل  . ل  باشند ، پاسخگو و مسئودر برابر مردم  تحت  حكومت
.به  ياري  اين  وسايل  ايجاد تعادل  بين  اقتدار و آزادي  امكان پذير مي شود. تصميمهاي  سياسي  در اختيار شهروندان  نمي گذارد  

درباره  مجرم  بودن  يا نبودن  متهمان  در كليه  جرائم  تصميم گيري   ) مركب  از شهروندان(منصفه  غيرحكومتي  ـ افكار عمومي  از طريق  هيأت  ٥ـ٥ـ١ 
  .عقل  عرفي  مالك  قضاوت  است. مي كنند

اساساً جمهوري  .  وجود داردپيوند بسيار مستحكمي  بين  مفهوم  جمهوري  و ايدة  جهاني  حقوق  بشر. ـ جمهوري هاي  مدرن  متكي  به  حقوق  بشرند٦ـ١ 
 . به  حقوق  بشر، جمهوري  مدرن  نيست ) التزام  نظري  و عملي(جمهوري  غيرملتزم   . مدرن  يك  تنظيم  قانوني  براي  رعايت  حقوق  بشر و شهروندان  است

انسان  «ده  است  و دولت  مطلقه  جامه اي  است  كه  در اندازة  دوخته  ش » انسان  محق«جامه اي  است  كه  در حِد قد و قامِت  ) دموكراتيك(نظام  جمهوري  
  .دوخته  شده  است » مكلف

 ، نهاد دولت  از نهاد دين   ، براساس  فرايند تفكيك  ساختاري  ـ كاركرديدر اين  جمهوري . ـ جمهوري  مدرن  از نظر ايدئولوژيك  بي طرف  است٧ـ١ 
 ) جمهوري  ديني(مردم ساالري  ديني   .  ، دولت ، دين  است  و نه  دولت  ديني نيز استدالل  مي شود كه  نه  دين  دولتياز منظر نظري  .   متمايز شده  است

ست  نكته  مهم  اين  است  كه  دولت  حق  دخالت  در دين  را ندارد ولي  دين  مثل  هر نهاد ديگر جامعه  مدني  مي تواند در سيا . مفهومي  پارادوكسيكال  است
در مقام  نظر و (يا حتي  الهام بخش  سياست  باشد . دخالت  كند و انتقادات  خود را علناً بيان  كند )  ، نه  نظريه پردازي  سياسييعني  حكومت  كردن(جاري  
 بايد از قاعده  كلي  ناظر بر جمهوري  تبعيت   )مثل  احزاب  دموكرات  مسيحي(اما اگر نهاد ديني  به عنوان  نيرويي  سياسي  وارد مبارزات  سياسي  شد  ) تئوري
 ، كشور نيست  ولي  كشور بدون  دولت  ديني  يا دين  رسمي  قابل  كشور بدون  دولت .  ، شرط  الزم  و ضروري  تأسيس  هر ملت  ـ كشوري  استدولت. كند

لذا مقتضاي  . در هر كشوري  اديان  مختلفي  وجود دارد. ي  فاقد دين  رسمي اندتقريباً همه  كشورهاي  كنوني  فاقد دولت  ديني  و بسيار . تصور و تصديق  است
به  اين  معنا كه  هيچ  حق  و تكليف  سياسي  را بر مبناي  رأي  . عدالت  آن  است  كه  دولت  نسبت  به  اديان  مختلف  بي طرف  باشد و جانب  يكي  را نگيرد

در جمهوري هاي  مدرن  نه  دين  مبناي  مشروعيت  حكومت  و فرمانروايي  سياسي  است  و نه  احكام  شريعت  مبناي  . دفرقه يي  از فرقه هاي  ديني  بنا ننه
 را به  رسميت  مي شناسند و به  روي  كثرت گرايي  معرفتي  و) يعني  حق هاي  غيرديني  را(جمهوري هاي  مدرن  حِق ناحق  بودن   . قانونگذاري  در حوزة  عمومي

 دموكراسي  بيش  از هر جامعة  ديگري  تنوع  را پاس  -جمهوريهاي  ليبرال  . پلوراليسم  آدميان  را به  پي جويي  تنوع  وامي دارد. پلوراليسم  ارزشي  راه  مي گشايند
الزمة  خودمختاري   ). آنديويدواليسم( مهم  است  خودمختاري  انساني  و خودآفريني  افراد براي  جمهوري هاي  مدرن  بسيار. مي دارند و در خود جاي  مي دهند

بايد شرايطي  فراهم  شود كه  شهروندان  امكانهاي  . به  شهروندان  پرهيز كنند» زندگي  خوب  و خير«اين  است  كه  حكومتها از تحميل  نوع  خاصي  از 
اجازه  دادن  به  هر شهروند كه  آن  زندگي  را كه  فكر مي كند برايش  از همه  بهتر . انتخاب  و فرصتهاي  انتخاب  متعددي  براي  خلق  زندگي شان  داشته  باشند

 ، پايه اي ترين  بر مبناي  پلوراليسم  ارزشي . پلوراليسم  ارزشي  متكاي  اين  رويكرد است. است  بسازد، راهي  است  براي  آنكه  خودمختاري  او تأمين  شود
اگر .  ناپذيرند و در نتيجه  زماني  كه  در تضاد قرار مي گيرند، افراد ناچار از دست  زدن  به  انتخابهاي  دشوار ميان  آنها مي شوندخيرهاي  بشري  متكثر و توافق



 عنوان  بهترين  راه  ارزشها متكثر و توافق ناپذير باشند، دولت  حق  ندارد ترتيبات  سياسي  خاصي  را مطلوبتر از ديگر ترتيبات  سياسي  قلمداد كند و آن  را به
مقامات  حكومتي  عاقلتر و داناتر از هيچ  گروه  ديگري  از انسان ها نيستند و بهتر از آنها نمي دانند كه  چه  . براي  هدايت  زندگي  به  شهروندان  تحميل  كند

 كه  خوب  خودشان  ه  از قدرت  دولت  براي  به  كرسي  نشاندن  اين  نظر  چيزي  را بهتر است  در زندگي  دنبال  كنيم  و براي  همين  نبايد به  آنان  اجازه  داد ك
حقيقت  همانست  كه  در اثر جستجوي  مستمر، و از طريق  رايزني  جمعي  در شرايط  . و خير و سعادت  و صالح  و مصلحت  و حق  چيست  استفاده  كنند

.د، نه  آنكه  به  زور از سوي  دولت  به  مردم  تحميل  مي شودآرماني  گفت وگو، رفته  رفته  نقاب  از ُرخ  بر مي كش  
 ، تنها با يك  قانون  اساسي  است  كه  مي تواند تأسيس  گردد، و با تداوم  اين  قانون  اساسي  مورد رجوع  است  كه  مي تواند حفظ   جمهوري  مدرن-٨-١ 

حدوديت  اعمال  قدرت  در نظر گرفته  شود مي تواند بهترين  حالت  براي  اطمينان  از حكومت  قوانين  در قانون  اساسي  به عنوان  نظامي  كه  براي  ايجاد م. شود
(دولت  حداقلي  يا كمينه   . مقابل  خودكامگان  باشد minimal-state  .   و حوزة  عمومي  گسترده  از اصول  مهم  قانون  اساسي  جمهوري  مدرن  است)  

.  ، ويژگي  محوري  زندگي  دموكراتيك  به  شمار مي آيدعة  مدنيجدايي  دولت  از جام  
لذا نافرماني  . در جمهوري  كامالً مشروع  نيز ممكن  است  برخي  از شهروندان  برخي  از قوانين  را بسيار نامشروع  تلقي  كنند :  نافرماني  مدني-٩-١ 

  .مدني  يكي  از اجزاء ضروري  جمهوري هاي  مدرن  است
نظم  سياسي  موجود را ناعادالنه  بخوانند و . در جمهوري  مدرن  شهروندان  حق  دارند نهادها را به  دليل  ناعادالنه  بودن  طرد كنند:  عدالت  پويا- ١٠-١ 

 ، هيچ  نهادي  تافتة  جدا بافته  نيست  و ستنخ: در جمهوري  مدرن  عدالت  پويا به  سه  شكل  متفاوت  تعميم  مي يابد. بديلي  عادالنه تر به  جايش  پيشنهاد كنند
 ، هر كسي  مي تواند مدعي  نامشروع  دوم.  ، ناحق  و ناموجه  محكوم  شوندتك  تك  نهادها مي توانند مورد آزمون  قرار گرفته  و به عنوان  نهادهاي  ناعادالنه

 ، تمامي  كساني  كه  در دفاع  از راه حل ها و بديلهاي  ديگر استدالل  و سوم.  آن  گردداز ) حقانيت( ، خواستار سلب  مشروعيت  بودن  اين  يا آن  نهاد گشته
 ) جهانشمول  و همگاني(مي كنند، مي توانند برهان  خويش  را برپاية  درستي  و اعتبار آزادي  و حقوق  بشر استوار سازند، زيرا اين  دو مبّين  ارزشهاي  كلي  

.هستند  
اگر آرمان  آدميان  صرفاً به  حكومت  اكثريت   .  ،  اعتقاد و التزام  به  حقوق  و آزاديهاي  فردي  انسانها است جلوگيري  از خودكامگي تنها راه - ١١-١ 

مي تواند حكومت  فاشيسم  .  با رأي  اكثريت  مردم  سر كار آمد١٩٣٣فراموش  نكنيم  كه  هيتلر در . تقليل  يابد، ممكن  است  گرفتار جباريت  اكثريت  شوند
 ، آزادي  است  و دموكراسي  بهترين  نظامي  هدف  اصلي  و نهايي. فرق  آن  با دموكراسي  ليبرال  اين  است  كه  آزادي  اقليت  را سلب  مي كند. اكثريت  باشد

جاي  هدف  و وسيله  را  . به  هدف  متعالي  آزادي  استدموكراسي  وسيلة  مناسب  و صلح آميزي  براي  تحقق  بخشيدن  . است  كه  ما را به  مقصود مي رساند
 ، آزاديها و كرامت  فردي  انسانها شكل  مي گيرد نه  به  منظور تحقق  بخشيدن  به  نظام  سياسي  مطلوب  براي  تحقق  بخشيدن  به  حقوق . نبايد اشتباه  گرفت
لذا محور  ).  ، آرمان  قابل  دفاعي  نيستثريت  صرفنظر از اينكه  اكثريت  به  دنبال  چه  هدفي  استيعني  دموكراسي  به  معناي  حاكميت  اك(ارادة  جمعي  آنها 

دموكراسي  قالب  و چارچوبي  خنثي  يا رقيق  از حقوق  است  كه  در محدودة  آن  افراد مي توانند دركها و . اصلي  قانون  اساسي  مطلوب  بايد حقوق  انساني  باشد
جمهوري  مدرن  بايد به  گونه اي  تعريف  شود كه  تقويت كننده  آزادي  و برابري  مردم  باشد، يعني  دولت  بايد به  . متفاوت  خود از خير را دنبال  كنندمفهومهاي  

 براي  همه  شهروندان  باشد، و بيرون   نحوي  دموكراتيك  سازمان  يافته  باشد و سياستهايي  را دنبال  كند كه  متحقق كنندة  تساهل  و تسامح  و آزادي  وجدان
.را دنبال  مي كنند» برداشتهاي شان  از خير«از حوزه اي  بايستد كه  افراد در آن  براي  زندگي  خود برنامه  مي ريزند و   

***  
ولي  معلوم  نيست  وقتي  آيت اهللا خميني  از  . در ذهن  دارند ) با اوصاف  يازده  گانة  آن( آدمياِن دنياي  جديدي  از نظام  جمهوري  چنين  تصويري  

 . ما تابع  آراي  ملت  هستيم«،  »ميزان  رأي  مردم  است« :   دفاع  مي كرد و مي گفت » همان  معنايي  كه  همه  جا جمهوري  است« به    » جمهوري«
دولت  «، »ه  گفتند آرايشان  معتبر است  ولو به  خالف  و يا به  ضرر خودشان  باشداكثريت  ملت  هر چ ... ملت  هر طوري  كه  رأي  داد، ما از آن  تبعيت  مي كنيم

 ، يك  دولت  دموكراتيك  به  معناي  واقعي  است  و براي  همه  اقليتهاي  مذهبي  آزادي  به  طور كامل  است  و هر كس  مي تواند اظهار عقيده  خودش  را اسالمي
؛ آيا واقعاً هيچگونه  تعارضي  بين  جمهوري  تمام   » ، هم  در بيان  عقايد و هم  در اعمالندرج  است  و مردم  آزادند در اسالمدر اسالم  دموكراسي  م«، »بكند

را جايگزين  آن  عيار و نظام  مبتني  بر واليت  فقيه  احساس  نمي كرد؟ اگر روزي  مردم  اعالم  كردند حكومت  ديني  را قبول  ندارند و مي خواهند نظام  ديگري  
 ، به  نحو دموكراتيك  مورد پذيرش  واقع  خواهد شد؟ يا با زور از اين  تحول  ممانعت  به  عمل  خواهد است  و تغيير نظام» معتبر«كنند، آيا رأي  و خواست  آنها 

 ، سرنوشت  ملت  بعد را معين   ملت  پنجاه  سال  پيش  از اينحقي  به  چه   « : لذا مي گفت . مردم  مي دانست» حِق«آمد؟ ظاهراً آيت اهللا خميني  تغيير نظام  را 
اگر چنانچه  سلطنت  ...  داشتند ملت  در آن  زمان  سرنوشت  ما را در اين  زمان  معين  كنندحقي  چه    ... مي كند؟ سرنوشت  هر ملتي  به  دست  خودش  است

 ، مگر پدرهاي  ما   آنها داشتند كه  براي  ما سرنوشت  معين  كنند؟ هر كسي  سرنوشتش  با خودش  است ، چه  حقي رضا شاه  فرض  بكنيم  كه  قانوني  بوده
 ، هشتاد سال  پيش  از اين  بودند، مي توانند سرنوشت  يك  ملتي  را كه  بعدها وجود پيدا ما هستند؟ مگر آن  اشخاص  كه  در صد سال  پيش  از اينولي  

) جمهوري  تمام  عيار(دارد سرنوشت  خود را از طريق  تأسيس  نظام  سياسي  مطلوب  خود  » حق«بدين  ترتيب  نسل  جديد » بكنند؟مي كنند، آنها تعيين  
.معين  كند  



ير رژيم  پيشين  و تأسيس  دورة  تغي . اول: نظرات  ايشان  به  دو دوره  تعلق  دارد.  يك  تفكيك  مهم  مي تواند در زمينه  ديدگاه  آيت اهللا خميني  راهگشا باشد
 آيت اهللا خميني  بر مبناي  اعالميه  جهاني  حقوق  بشر، آمريكا و غربيان  را ١٣٥٧ و ١٣٥٦دورة  استقرار و تثبيت  نظام  جديد، در تمام  سال   . نظام  جديد، دوم

 انگليس  و چين  و رژيم  پهلوي  اعالميه  حقوق  بشر را امضا نكرده اند؟ مگر آمريكا و. محكوم  مي كرد كه  چرا از رژيم  ناقض  حقوق  بشر شاه  دفاع  مي كنند
 ، دوران  تغيير رژيم  دوران. پس  چرا آن  را در عمل  نقض  مي كنند؟ اگر انقالب  پيروز شود، بهتر از تمامي  رژيمهاي  موجود حقوق  بشر را رعايت  خواهد كرد

 ، ما مي خواهيم  مطابق  اعالمية  حقوق  بشر عمل  كنيم«:  ن  نمونه  اين  وعده ها متعلق  به  دوران  تأسيس اندبه عنوا. پيشين  و تأسيس  رژيم  جديد بود
مه  ه.  ، بايد آزاد باشدهر فردي  از افراد بشر آزاد است .  آزادي  افراد است-سرلوحة  اعالميه  آزادي  حقوق  بشر ـ سرلوحه اش  «،  »  ما مي خواهيم  آزاد باشيم 

يك  ...  ، در سكني  آزاد باشند، در شغلشان  آزاد باشند و در مشي شان  بايد آزاد باشندهمه  بايد آزاد باشند در محلشان. بايد در مقابل  قانون  علي السواء باشند
و يكي اش   ، خوب  به  نفع  بشر استسي  ماده  مي نويسند كه  همه اش  موادي  است  كه  چيز خيلي  خوش نماي  با زرق  و برقي  را مي نويسند،  

 ، اين  از حقوق  بشر و از ابتدايي ترين  حقوق  بشر  ، تبليغات ، آزادي  راديو تلويزيون ، آزادي  مطبوعات ، آزادي  انتخاباتآزادي  بيان«، »  را عمل  نمي كنند
آزادي   . ازماني  و حكومتي  به  اندازه  اسالم  مالحظه  حقوق  بشر را نكرده  استهيچ  س . حكومت  اسالمي  مبني  بر حقوق  بشر و مالحظه  آن  است«،  »  است

 دارد حق  هر فردي  از افراد ملت   «.  »  اسالم  همه  حقوق  بشر و امور بشر را تضمين  كرده  است ... و دموكراسي  به  تمام  معنا در حكومت  اسالمي  است
مامدار مسلمين  را استيضاح  كند و او بايد جواب  قانع كننده  دهد و در غير اين  صورت  اگر برخالف  وظايف  اسالمي  خود  ، زكه  مستقيماً در برابر سايرين

ته  يا شمايي  كه  دس! ما كه  مي گوييم  به  قانون  اساسي  عمل  كنيد ما مرتجعيم ؟«،  »  استمعزول   عمل  كرده  باشد، خود به  خود از مقام  زمامداري   
مطبوعات  بايد آزاد باشد،  ...  ، از متدينينجمعي  مردم  را حبس  مي كنيد، تبعيد مي كنيد؟ سلول هاي  شما پر از حبسي ها، از علما، از اساتيد، از محترمين

مالقات كنندگان  خارجي  از ماهيت  . ددر اين  دوران  نهادهاي  بين المللي  نگران  رژيم  آينده  ايران  بودن. »  هيچكس  حق  ندارد جلو قلم  را بگيرد
آيت اهللا خميني  به  آنها اطمينان  مي داد كه  حقوق  بشر رعايت  خواهد شد و اين  . اي  كه  قرار است  در ايران  تأسيس  شود، سؤال  مي كردند »جمهوري«

وضع  حقوق  «: اينده  مجلس  عوام  انگليس  از آيت اهللا خميني  مي پرسدبه عنوان  نمونه  راسل  كر عضو حزب  كارگر و نم . جمهوري  مثل  ديگر جمهوري هاست
هيچ  سازماني  به  اندازه   . حكومت  اسالمي  مبني  بر حقوق  بشر و مالحظه  آن  است«: آيت اهللا خميني  پاسخ  مي دهد» بشر در آيندة  ايران  چگونه  خواهد بود؟

اسالم  همه  ... زنها در حكومت  اسالمي  آزادند ... آزادي  و دموكراسي  به  تمام  معنا در حكومت  اسالمي  است . اسالم  مالحظة  حقوق  بشر را نكرده  است
آيت اهللا خميني  خطاب  به  نماينده  مخصوص  كاخ  اليزه  و مدير كل  سياسي  وزارت  امور خارجه  فرانسه  .  »  حقوق  و امور بشر را تضمين  كرده  است

جمهوري  به  همان  معنايي  كه  « ، ولي  پرواضح  است  كه  نظاِم مستقِر تثبيت  شده »   اصل  جمهوري  همين  است  كه  در مملكت  شما هم  هست«: دمي گوين
 فردي  كه  تمام  آثارش   ، به عنوان مرحوم  مطهري. نمي كند » مطابق  اعالمية  جهاني  حقوق  بشر عمل«نيست  و  » جمهوري  فرانسه«يا  » در همه  دنياست

 ، متفكران  و نويسندگان  » تعليمات  ليبراليستي  در متن  تعاليم  اسالمي  وجود دارد« :  مورد تأييد آيت اهللا خميني  بود، در دوران  تأسيس  مي گفت
 گروه  اين  نكته  بود كه  انسان  بالفطره  و به  فرمان  خلقت  و  اصل  اساسي  مورد توجه  اين... حق  عظيمي  بر جامعه  بشريت  دارند«: اعالميه  جهاني  حقوق  بشر

« ، »  اين  حقوق  و آزاديها را هيچ  فرد يا گروه  به  هيچ  عنوان  و با هيچ  نام  نمي توانند از فرد سلب  كنند .  ، واجد يك  سلسله  حقوق  و آزاديهاستطبيعت
.»  أييد اسالم  و فلسفه هاي  شرقي  است  مورد ت... روح  و اساس  اعالميه  حقوق  بشر  

آيت اهللا خميني  در نجف  در درسهاي  فقه  حكومتي  .  نكته  مهم  ديگري  نيز وجود دارد كه  تفاوت  دوران  تأسيس  با دوران  استقرار را روشن  مي كند
. نقالب  هيچگاه  مسأله  واليت  فقيه  به عنوان  نظام  حكومتي  آينده  مطرح  نشدولي  در طول  دوران  ا. اسالم  موضوع  واليت  فقيه  را براي  طالب  مطرح  كرد

 واليت  فقيه  را عنوان  ٢٣/٦/١٣٥٨ ، كه  قرار بود مثل  ديگر جمهوري ها باشد، آيت اهللا خميني  براي  اولين  بار در تاريخ  پس  از همه پرسي  جمهوري  اسالمي
مفروض  تمام  جمهوريها اين   .  ، حتي  يكبار مفهوم  واليت  فقيه  بكار نرفته  است ، از ابتداي  نهضت  تا اين  تاريخنان  ايشانيعني  در هيچ  يك  از سخ. كردند

ي  بر مبناي  ول. است  كه  هيچ  فرد يا صنفي  ذاتاً حق  حكمراني  ندارد و تنها مردمند كه  با رأي  خود هر كس  را خواستند به عنوان  حكمران  برمي  گزينند
 ، وكالي  مردم اند ولي  بر مبناي   ، حاكماندر جمهوري. دارند » واليت« ، بلكه  آنها بر كليه  مردم  فقهاست » حق« ، نه  تنها حكمراني  نظريه  واليت  فقيه
ثبات  واليت  فقيه  وجود ندارد و هيچ  دليلي  براي  اين  امر جالب  آن  است  كه  حتي  يك  دليل  عقلي  براي  ا . مردم  است » ولي« ، حكمران  نظريه  واليت  فقيه

ما نمي توانيم  با دليلي  كه  «، و به  تعبير دقيق  منطقي  »  با برهان  نمي شود اثبات  كرد« ، امور اعتباري  را ارائه  نشده  است  چرا كه  به  تعبير عالمه  طباطبائي
 ، آيت اهللا خميني  كه  به  برهان ناپذيري  اعتباريات  وقوف  كامل  داشت.  »  يك  مدعاي  اعتباري  را اثبات  كنيم ) برهان(اجزاء آن  را حقايق  تشكيل  داده اند 

ندان  واليت  فقيه  از موضوعاتي  است  كه  تصور آنها موجب  تصديق  مي شود و چ« :  ، واليت  فقيه  را امري  بديهي  معرفي  كرد و گفتبراي  حل  اين  معضل
به  اين  معني  كه  هر كس  عقايد و احكام  اسالم  را حتي  اجماالً دريافته  باشد چون  به  واليت  فقيه  برسد و آن  را به  تصور آورد، . به  برهان  احتياج  ندارد

 ، نه  از برهانيات  و واليت  فقيه«:   گفته  شد اما همانگونه  كه  سالها پيش.  »  بي درنگ  تصديق  خواهد كرد و آن  را ضروري  و بديهي  خواهد شناخت
اگر هم  به  كفايت  و كارآمدي  واليت  فقيه  در عمل  تمسك  شود، آن   . بديهيات  عقل  نظري  است  و نه  از بديهيات  عقل  عملي

ا و آلترناتيوهاي  تجربي  و آزمودة  بسيار به  عالوه  رقب. امري  است  تجربي  و پسيني  كه  پيش  از تجربه  نمي توان  بدان  توسل  نمود
. »كه  صالبت  و كفايت  تجربي  واليت  فقيه  را در بوتة  آزمون  مي اندازد ) مثل  دموكراسي(دارد   



 و مرج  مطلق  حاكم  است  و گويي  در دانش  هرمنيوتيك  هرج .    ، مدعي  ارائه  قرائتي  جمهوري خواهانه  از آراء آيت اهللا خميني اند برخي  از اصالح طلبان
 ، است  و يا گمان  مي كنند دانش  هرمنيوتيك  مسيحا نفسي  معجزه گر است  كه  مي تواند از ته   ، حتي  كامالً متعارض  با متنلذا هر كس  مجاز به  هر قرائتي

ن  جالبتر اينكه  به  صراحت  مي گويند ما نبايد بگذاريم  آيت اهللا خميني  در از آ.  ، دموكراسي  و آزادي  بيرون  كشيده  و تشنگان  را سيراب  كندچاه  اقتدارگرايي
 ، ضرورتهاي  سياسي  ايجاب  مي كند كه  او در جبهه  دوم  خرداد مهم  نيست  كه  ايشان  به  دموكراسي  و آزادي  اعتقاد داشت  يا نه. جبهه  مقابل  قرار بگيرد

.اين  رويكرد، استفاده  ابزاري  براي  مقاصد سياسي  نام  دارد، نه  هيچ  چيز ديگر.  ، دموكرات  و آزاديخواه  بودهلذا مي گوييم  او جمهوري خوا. باشد  
***  

 و غربيان  رفته رفته .  ، حاصل  تجربه  تاريخي  آدميان  براي  تأسيس  نظام هاي  دموكراتيك  در جوامع  غربي اند دو مدل  مشروطه خواهي  و جمهوري خواهي
 ، به  صورت  طرحي  يعني  نظام  دموكراتيك  در شكل  پيشرفته  و كنوني  آن. بطور تدريجي  نظام هاي  دموكراتيك  را از طريق  اصالحات  يا انقالبات  بنا نهادند

ت  مريلند كه  توسط  مردان  عالي  مقام  بنيان گذاري   مي نويسد، اياال١٨٣٥مثالً توكويل  در سال   . اين  نظام  به  مرور تكامل  يافت . از قبل  آماده  وجود نداشت
هم  عصرش  به  طور ضمني  فرض  مي كرد كه   ) و زنان(ولي  او هم  مثل  تقريباً تمام  مردان  . شده  بود اولين  جايي  بود كه  حق  رأي  همگاني  را اعالم  نمود

 حق  راي  به  دست  ١٩٢٠در امريكا زنان  در سال  .  سال  به  باال حق  راي  داده  شد٣٠ به  زنان  ١٩١٨در انگليس  در سال  . شامل  زنان  نمي شود » همگاني«
 و در آفريقاي  جنوبي  در ١٩٦٠سياهان  آمريكا در سال  . در فرانسه  و بلژيك  و سويس  زنان  پس  از جنگ  دوم  جهاني  حق  راي  به  دست  آوردند. آوردند
ثانياً مدل  . ولي  اكنون  مردم  هر كشوري  كه  به  دنبال  نظام  دموكراتيك اند، اوالً آگاهانه  اين  مسأله  را دنبال  مي كنند. ق  رأي  شدند واجد ح١٩٩٠سال  

.پيشرفته  آن  را طلب  مي كنند  
بلكه  صرفاً براي  حل  و رفع  مسائل  و .  نيستند ، مدعي  كشف  چيز تازه اي  از سوي  ديگر نه  مدافع  مشروطه خواهي  و نه  مدافع  جمهوري خواهي

نقادي  مهمترين  .  ، از راه  سلسلة  بي پاياني  از حدس ها و ابطال ها حاصل  مي شودپيشرفت  معرفت. مشكالت  جاري  كشور، اين  مدل ها را پيشنهاد مي كنند
.  ، تقويت  يا ابطال  خواهند شد ، حدس هايي  هستند كه  از راه  نقاديوري خواهي ، دو مدل  مشروطه خواهي  و جمهاز اين  جهت . عنصر اين  فرآيند است

و هر دو براي  شرايط  خاص   . مشروطه خواهي  براي  خروج  از بن بست  سياسي ؛ جمهوري خواهي  به عنوان  راِه حل  و رفع  مسائل  و مشكالت  اقتدارگرايي
  .كنوني  ايران

، به  اصالح طلبان  و محافظه كاران  تقسيم  مي شوند و مخالفان   )اعم  از درون  حكومت  و بيرون  حكومت( ، اد شده ؛ نيروهاي  موافق با توجه  به  مقدمات  ي
ي توان   ، جمهوري خواهي  و سلطنت طلبي  به  دو شيوه  مدربارة  مشروطه خواهي.  ، مشروطه خواهان  و سلطنت طلبان  تقسيم  مي شوندبه  جمهوري خواهان

دوم  بحث   . اول  بحث  نظري  در اين  باره  در اين  مدل ها حاوي  و حامل  چه  تبعات  و مدلوالتي  هستند و داليل  ترجيح  يكي  بر بقيه  چيست. گفت وگو كرد
يعني  اينكه  شاه  فقط  . ان   بدنبال  سلطنت  مشروطه اندسلطنت طلب.  ، امكانات  و موازنة  قوا ، با توجه  به  تواناستراتژيك  و گزينش  يكي  به  عنوان  استراتژي

 ، فقط  بر امور نظارت  نمايد؛ يكي  حكومت  مشروطه  بجاي  حكومت  كردن ) در نهايت(مشروطه خواهان  بدنبال  آنند كه  ولي فقيه   . سلطنت  نمايد نه  حكومت
 ، صنف  و يا هيچ  فرد، گروه » حق« ، حكومت  يا سلطنت  بگمان  جمهوري خواهان.  فقيه  را با شاه  را دنبال  مي كند،  ديگري  حكومت  مشروطه  با ولي

شركت  در آن  را دارند، خود را  ) فرصت(اين  رأي  در رقابت  تمام  عياري  كه  همگان  حق   . مبناي   حكمراني  رأي  و رضايت  مردم  است . طبقه اي  نيست
.نمايان  خواهد كرد  

 
 



 
 
 
 
فصل  دوم    

)اصالح پذيري  نظام ؟( امكان  و امتناع  اصالحات    
 

(روش  بحث  ما در اين  بخش  متكي  به  رهيافت  نهادي     instiutional approach مطالعة  ساختار سياسي  رسمي  ـ قانوني  حوزة   . است)  
يكي  تأكيد بر مطالعه  حقوق  عمومي  كه  در نتيجه  اصطالح  . دو نوع  تأكيد مي باشدپژوهش  قانوني  ـ رسمي  داري   . صالحيِت دانشمندان  علوم  سياسي  است

اين  دو تأكيد در . قانوني  براي  آن  بكار مي رود و ديگري  شامل  مطالعه  سازمانهاي  رسمي  حكومتي  است  و در نتيجه  اصطالح  رسمي  براي  آن  بكار مي رود
اين  رهيافت  بر قواعد، رويه ها و .  ، تركيب  مي شوندكه  مربوط  به  سازمان هاي  رسمي  حكومتي  است » قانون  اساسي«مطالعه  حقوق  عمومي  يعني  

اي  اين  رهيافت  از تكنيك ه .  ، قانوني  ـ رسمي  و مقايسه اي  ـ تاريخيروشهاي  آن  عبارتند از توصيفي  ـ نهادي. سازمانهاي  رسمي  حكومت  تمركز مي نمايد
تاريخدانها و حقوقدانان  استفاده  مي كند و در پي  ايضاح  رابطه  ميان  ساختار و دموكراسي  و راههايي  كه  طي  آن  قواعد، رويه ها و سازمان  رسمي  در محدود 

.ساختن  رفتار سياسي  موفق  مي شوند يا شكست  مي خورند، مي باشد  
.ه  چهار پرسش  پاسخ  دهد ، بايد ب هر نظريه  سياسي  دربارة  دولت  

سياست گذاري  مي كند؟ /  ـ چه  كسي  حكومت  
  ـ چگونه  آنها حكومت  مي كنند يا سياست  را شكل  مي دهند؟

  ـ چرا برخي  بازيگران  در يك  فرايند سياست گذاري  در موقعيتي  ممتاز قرار دارند؟
كومت  آنها منجر به  اين  مي شود كه  آن  كسان  بهره  ببرند؟ ـ آنها به  نفع  چه  كساني  حكومت  مي كنند و چگونه  ح  

 ، پرسش  و مسأله  اصالح پذيري  بلكه  صرفاً در چارچوب  رهيافت  نهادي .  البته  ما در اينجا به  طور مستقيم  به  پاسخ  اين  پرسش ها نخواهيم  پرداخت
.د بررسي  قرار خواهيم  دادرا مور) اصالحاِت معطوف  به  جمهوري  تمام  عيار(نظام    

ـ نظام  سلطاني  شاه  چه  جانشيني  مي توانست  داشته  باشد؟ وقتي  عمر نظام  سلطاني  از طريق  فروپاشي  به  پايان  رسد، نظامي  انقالبي  و اقتدارگرا ٢ 
احتمال  جانشيني  نظام  .) معه  آرماني  كمونيستي  سخن  مي گويدپرولتاريا پس  از انقالب  و تا پيش  از جاديكتاتوري   ماركس  از  . (جانشين  او مي شود

هانا آرنت  مي گويد هر نظامي  كه  با خشونت   . (دموكراتيك  بسيار ضعيف  است  چرا كه  آثار و پيامدهاي  ماندگار نظام  سلطاني  براحتي  قابل  زدودن  نيست
كيش  شخصيت  بزرگترين  ميراث  نظام  سلطاني  است  و در .) كه  داراي  خصلتهاي  عمده  آن  خواهد شدنظام  قبلي  را سرنگون  كند، تجربه  نشان  مي دهد 

 ،  ، پليسدستگاه  بوروكراسي( ، عدم  مشروعيت  افراد و نهادها  ، فساد گستردهدست پرورده گماري. شكل  رهبري  كاريزماتيك  خود را بازتوليد خواهد كرد
كيش  شخصيت  سلطان  و شخصيت  .  ، بي اعتمادي  و فقدان  همبستگي  اجتماعي ؛ يادگارهاي  نظام  سلطاني اندعادات  خشونت...)  و ، دستگاه  قضايي ارتش

يي  ـ قانوني  اگر  ، كه  همه  چيز را متعلق  به  خود مي داند، سنت  پايداري  در زمينه  رهبري  ايجاد مي كند كه  تبديل  آن  به  رهبري  عقالفراقانوني  خودكامه اش
اينك  طرفداران  .  فروپاشيد و بجاي  آن  نظام  جمهوري  اسالمي  تأسيس  شد٥٧نظام  سلطاني  شاه  با انقالب   . محال  نباشد كاري  بسيار دشوار است

ران  و تبديل  آن  به  جمهوري  تمام  عيار وجود دارد؟ آيا امكان  اصالح  ساختاري  نظام  جمهوري  اسالمي  اي: مردم ساالري  با اين  پرسش  كليدي  روبرو هستند
  :به  اين  پرسش  از دو منظر مي توان  پاسخ  گفت

هم  تبديل  نظام  جمهوري  اسالمي  به  جمهوري  تمام   ) تجربي(علمي    امكان  چنان  تحولي  عقالً محال  نيست  و از منظر  فلسفي  ـ از منظر  ١ـ٢ 
 ، توتاليتر، اقتدارگرا و سلطنتي  به  نظام  دموكراتيك  امكان پذير تاريخ  نظامهاي  سياسي  نشان  مي دهد كه  تبديل  رژيمهاي  خودكامه . تعيار امكان پذير اس

  . پس  نظام  اصالح پذير است. لذا اصالح پذيري  بدين  معنا نه  عقالً محال  است  و نه  تجربتاً . است
آيا در چارچوب  قانون  اساسي  و ساختار نظام  جمهوري  اسالمي  امكان  اصالح  نظام  و تبديل  آن  به  جمهوري  تمام عيار  : ـ از منظر قانون  اساسي٢ـ٢ 

  :دالئل  اين  امر به  قرار زير است. وجود دارد؟ خير  
آنگاه  فقهاي  شوراي  نگهبان  بر اساس  . ن  را منصوب  مي كند ، رهبِر مادام العمر، فقهاي  شوراي  نگهباـ مطابق  اصل  يكصد و دهم  قانون  اساسي١ـ٢ـ٢ 

 ، آنها رهبر را  ، تعداد محدودي  از فقها را برمي گزينند، تا پس  از تشكيل  مجلس  خبرگان  رهبرياصل  نود و نهم  قانون  اساسي  و متكي  بر نظارت  استصوابي
تصميم  بگيرند، پيشاپيش  بايد  ) اند نه  انتخاب »كشف«فقهاي  شوراي  نگهبان  معتقد به  (انتخاب  يا كشف  رهبر در واقع  آنان  كه  بايد درباره  . انتخاب  نمايند
. ، توسط  رهبر تأييد شود ، با واسطهصالحيت شان  

آنهم   ) مثالً چهار ساله(كه  براي  مدت  محدود اولين  مقام  سياسي  كشور، مادم العمر اين  مسئوليت  را برعهده  ندارد، بل:  در جمهوري هاي  رياستي  ؛ اوالً
ثالثاً مجبور است  در يك  انتخابات  رقابتي  با . ثانياً از طريق  انتخاب  به  وسيله  مردم  به  اين  سمت  برگزيده  مي شود. حداكثر براي  دو نوبت  انتخاب  مي شود



» پاسخگو«خامساً به  مردم  و ديگر نهادها . ان  آزادانه  كارنامه  و عملكرد كانديداها را به  نقد مي گيرندرابعاً در دوره  انتخابات  همگ. رقبا به  رقابت  بپردازد
.قدرت  غيرپاسخگو، با دموكراسي  و جمهوري  منافات  دارد . است  

تشخيص  مصلحت  نظام  طي  حكمي  خطاب  به  مقام  رهبري  پس  از مشورت  با مجمع  «ـ مطابق  اصل  يك  صد و هفتاد و هفتم  قانون  اساسي  ٢ـ٢ـ٢ 
مصوبات  شورا پس  از تأييد و ... رئيس  جمهور موارد اصالح  يا تتميم  قانون  اساسي  را به  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  با تركيب  زير پيشنهاد مي نمايد

محتواي  اصول  مربوط  به  ...  اكثريت  مطلق  شركت كنندگان  در همه پرسي  برسدامضاي  مقام  رهبري  بايد از طريق  مراجعه  به  آراء عمومي  به  تصويب 
اسالمي  بودن  نظام  و ابتناي  كليه  قوانين  و مقررات  براساس  موازين  اسالمي  و پايه هاي  ايماني  و اهداف  جمهوري  اسالمي  ايران  و جمهوري  بودن  

. »تغييرناپذير است.  ..حكومت  و واليت  امر و امامت  امت  
 ، موارد اصالح  يا ثانياً تشخيص  اصالح  قانون  اساسي .  تبديل  جمهوري  اسالمي  به  جمهوري  تمام  عيار را قانوناً ناممكن  كرده  است١٧٧ اوالً اصل  

نظام  به  جمهوري  تمام  عيار را به  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  لذا مقام  رهبري  هيچگاه  تبديل   .  ، و تأييد و امضاي  نهايي  آن  با مقام  رهبري  استتتميم
. ، آن  را تأييد يا امضا نخواهند كردپيشنهاد نخواهد كرد و در صورت  تصويب  شوراي  بازنگري  

 ، را از حاكم  بگيرند و با تشكيل  پارلمانـ در جوامع  توسعه يافته  آدميان  طي  فرآيند دموكراتيزاسيون  ابتدا موفق  شدند تا حق  قانونگذاري  ٣ـ٢ـ٢ 
اولين  .  ، فرمانروا را به  صورت  مجري  قوانين  مصوب  پارلمان  و پاسخگو در برابر آن  درآورند ، تصويب  كليه  قوانين  منحصراً توسط  مجلسانتخاب  نماينده

 كه  به  طور انحصاري  به  نمايندگي  از مردم  قانونگذاري  مي نمايد و فرمانروا و كابينه اش   ، تشكيل  پارلماني  است گاِم فراينِد توزيِع قدرِت متمركِز و متراكم
چرا؟.  ، پارلمان  وجود دارد، يا مي تواند وجود داشته  باشد؟ خيرآيا در چارچوب  قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي.   صرفاً مجري  قوانين  مصوب  مجلس اند  

در صورتيكه  در جمهوري هاي  مدرن   .  اصل  يكصد و دهم  قانون  اساسي  تعيين  سياستهاي  كلي  نظام  با مقام  رهبري  است١ـ مطابق  بند ١ـ٣ـ٢ـ٢ 
  .ارلمان  استدر اين  باره  اظهارنظر مي كنند ولي  در نهايت  تعيين  و تصويب  سياست هاي  كلي  نظام  با پ...  ، رسانه ها، قوه  مجريه  وگروههاي  ذي نفوذ، احزاب

مجلس  بدون   ). مانند مورد قانون  مطبوعات. (ـ رهبر به عنوان  واليت  مطلقه  فقيه  مي تواند در فرايند قانونگذاري  پارلمان  اعمال نظر نمايد٢ـ٣ـ٢ـ٢ 
 ، وكالي  مردم اند و منافع  و  نمايندگان  پارلماندر جمهوري هاي  مدرن . مقام  رهبري  حق  تحقيق  و تفحص  از نهادهاي  زير نظر رهبري  را ندارد » اجازة«

التزام  . (مطالبات  آنها را دنبال  مي كنند ولي  در اينجا كليه  نمايندگان  به  طور مكتوب  تعهد داده اند كه  به  واليت  فقيه  اعتقاد دارند و پيرو عملي  رهبرند
 ،  تعهد در اينجا به  همان  معنايي  است  كه  ماكس  وبر در اوصاف  ديوانساالري  مدرن  باز گفته  استشايد گمان  رود كه  ). نظري  و عملي  به  واليت  فقيه

است  نسبت  به  وظايف  غيرشخصي  كه  گستره  و محتواي  مقام  رسمي  آنها غيرشخصي   مقامات  رسمي  به  معناي  تعهدي   ) وفاداري  و تعهد(يعني  التزام  
ابراز مي دارد و اصوالً » موال « است  كه  بر پايه  رابطه اي  دقيقاً شخصي  نسبت  به  » عبد « اما در اينجا تعهد به  معناي  وفاداري  يك  . ندرا تعريف  مي كن

.اين  رابطه  هيچگونه  محدوديتي  برنمي دارد  
شوراي  نگهبان  در . مخالف  قانون  اساسي  و احكام  شرع  را رد نمايد ، شوراي  نگهبان  بايد قوانين  ـ مطابق  اصل  نود و يكم  قانون  اساسي٣ـ٣ـ٢ـ٢ 

نكته  مهم  .  ، به  نام  مخالف  شرع  و قانون  اساسي  رد مي كندعمل  كليه  مطالبات  اصالح طلبانه  مردم  را، كه  مجلس  آنها را به  صورت  قانون  درآورده  است
 ، هاي  مختلفي  را فراتر از مجلس  نشانده  و در صورت  تعارض  مصوبات  مجلس  با مصوبات  نهادهاي  ذكر شدهديگر آنكه  اخيراً شوراي  نگهبان  نهاد
شوراي  نگهبان  مصوبه  مجلس  دربارة  استفاده  مدارس  از اينترنت  را به  دليل  تعارض  با سياست هاي  كلي  مقام  رهبري  و . مصوبات  مجلس  را رد خواهد كرد

. ، بر مصوبات  مجلس  اولويت  دارداز اينرو مصوبات  و آئين نامه هاي  كليه  نهادهاي  منصوب  رهبري.   شوراي  عالي  انقالب  فرهنگي  رد نمودمصوب    
م  حتي  مجاز به  لذا نمايندگان  مرد.  ، مصالح  نظام  را تشخيص  و تصويب  مي كندـ مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  به  جاي  نمايندگان  مردم٤ـ٣ـ٢ـ٢ 

 ، نه  هيچ كس  ديگر، خصوصاً يك  نهاد صددرصد در جمهوري هاي  مدرن  تشخيص  مصالح  مردم  و كشور با پارلمان  است. تشخيص  مصالح  نيستند
  . بنابراين  اصل  مصلحت  مردم  است  و نه  مصلحت  نظام . نظام  براي  مردم  بوجود آمده  نه  برعكس . انتصابي

بر فرايند قانونگذاري  ...)  ، شوراي  عالي  انقالب  فرهنگي  و ، شوراي  نگهبانمجمع  تشخيص  مصلحت  نظام(ي  حداقل  سه  نهاد صددرصد انتصابي   وقت
 واقعي  و مدرن  آن  وجود ندارد و  سيطره  دارند و به  جاي  مجلس  يا قانونگذاري  مي كنند يا طرق  قانونگذاري  را به  مجلس  ديكته  مي كنند، پارلمان  به  معناي

. ، نمي تواند وجود داشته  باشددر چارچوب  قانون  اساسي  فعلي  
وقتي  بسياري  از شهروندان  به  دالئل  .  ، انتخاب  مي شوند ، پس  از تأييد شوراي  نگهبانـ نمايندگان  مجلس  براساس  نظارت  استصوابي٥ـ٣ـ٢ـ٢ 

در شرايط  رقابتي  كامل  معلوم  نيست   .  ، نمايندة  واقعي  مردم  و مظهر افكار عمومي  نيستانديداتوري  محروم  مي شوند، پارلمانعقيدتي  ـ سياسي  از حق  ك
شهروندان  (يها  ، به  هر حال  از خودنمايندگان  مجلس. اكثريِت جناح  اصالح طلِب مجلس  بتوانند آراء مردم  را كسب  نمايند، چه  رسد به  جناح  محافظه كار

.هستند و دگرانديشان  به  نام  شهروندان  درجه  دو، حذف  شده اند ) درجه  يك  
 ، نمايندة  عموم  مردم  مدعي العموم. ـ قوه  قضاييه  صددرصد انتصابي  است  و مردم  در فرآيند انتخاب  سران  آن  قوه  و قضات  هيچ  نقشي  ندارند٣ـ٢ 

، حكم  مي كند كه  هيأت   »قضاوت  مبتني  بر عقل  متعارف«اصل  اساسي  جمهوري ها، يعني   .   ه  مراتِب تماماً انتصابي  است ، بلكه  منصوِب سلسلنيست
شده  و منصفه  در كليه  محاكم  براي  تشخيص  بي گناهي  يا گناهكار بودن  متهمان  حضور داشته  باشد ولي  در قانون  اساسي  ما اين  اصل  ناديده  گرفته  



يك   .  ، سالبه  به  انتفاء موضوع  استقانون  اساسي  آن  را فقط  براي  جرائم  سياسي  ـ مطبوعاتي  به  رسميت  شناخته  كه  در عمل  به  دليل  نگاه  شوراي  نگهبان
. ، عضو هيأت  منصفه  مطبوعات  شده اند ، به  جاي  مردمگروه  حكومتِي انتصابي  

 ،  ، علنيمحاكمات« : مطابق  اصل  يكصد و شصت  و پنجِم قانون  اساسي.  ، به  معناي  واقعي  كلمه  وجود ندارد ، دادگاه  علنياسالمي در نظام  جمهوري  
 اصل  آنچنان   اين. » ، علني  بودن  آن  منافي  عفت  عمومي  يا نظم  عمومي  باشدانجام  مي شود و حضور افراد بالمانع  است  مگر آنكه  به  تشخيص  دادگاه

 قانون  آئين  دادرسي  ١٨٨اما از اين  مهمتر ماده  .  ، كه  عمالً مي توان  به  اين  دو بهانه  هر دادگاهي  را غيرعلني  برگزار كرددست  قضات  را باز گذارده
 :  اين  ماده١مطابق  تبصرة   . اكم  را منتفي  كرده  است ، علني  بودن  محدادگاه هاي  عمومي  و انقالب  است  كه  به  طور كلي  با تعريفي  عجيب  و غريب

 ، مجاز  ، عدم  ايجاد مانع  جهت  حضور افراد در دادگاه  مي باشد لكن  انتشار آن  در رسانه هاي  گروهي  قبل  از قطعي  شدن  حكممنظور از علني  بودن  محاكم«
بر اين  مبنا دادگاه  با حضور ده  ـ پانزده  نفر تشكيل  خواهد شد ولي  هيچكس  . » محكوم  مي شود نخواهد بود و متخلف  از اين  تبصره  به  مجازات  مفتري

 ، ماهها بعد حكم  توسط  دادگاه  تجديدنظر، قطعي  پس  از صدور حكم  دادگاه  بدوي. مجاز به  انتشار مطالب  دادگاه  نيست  تا مردم  از مفاد آن  مطلع  شوند
 كه  آب ها از آسياب  افتاد، ديگر انتشار دفاعيات  متهم  چه  تأثيري  بر افكار عمومي  خواهد نهاد؟ و مگر اينبار دستگاه  قضايي  با توجه  به  آنگاه . خواهد شد

مايد؟ علني  بودن  دادگاه  بدين  محكوميت  متهم  نمي تواند، انتشار دفاعيات  متهم  را، دفاع  از مجرم  بنامد و مطالب  آن  را از مصاديق  نشر اكاذيب  قلمداد ن
. ، از كيفرخواست  و دفاعيات  مطلع  شودمعناست  كه  افكار عمومي  امكان  يابد تا از طريق  رسانه ها، در زمان  برگزاري  محاكمه  

 ، در عمل  نظارت  نمايندگان  ن  و قوه  قضاييه اصل  نود قانون  اساسي  نحوه  نظارت  بر ديگر قوا را معين  كرده  است  ولي  به  دليل  نگاه  شوراي  نگهبا
در تزاحم  اهم  و مهم  و دوران  امر بين  افسد و فاسد، ترجيح  اهم  و « ، به  صراحت  مي گويند دربارة  مراحل  دادرسي . مردم  بر قوة  قضاييه  منتفي  شده  است

.  مي گيرند كه  قضات  مي توانند بر اين  مبنا دستور شكنجه  متهمان  را صادر نمايند و از آن  نتيجه » دفع  افسد به  فاسد، حكم  عقلي  و شرعي  است  
 آنچه  گفته  شد به  شرطي  است  كه  دقيقاً به  قانون  اساسي  عمل  شود، وگرنه  بسياري  از اصول  قانون  اساسي  عمالً نقض  مي شود و مجري  قانون  

مطابق  اصل   . مجلس  كامالً از حقوق  قانوني  خود نيز محروم  شده  است.  و عملي  براي  ممانعت  از آن  در اختيار ندارد اساسي  نيز هيچگونه  امكان  قانوني
ر مقام   ، دمفاد اين  اصل  مانع  از تفسيري  كه  دادرسان . شرح  و تفسير قوانين  عادي  در صالحيت  مجلس  شوراي  اسالمي  است«هفتاد و سوم  قانون  اساسي  

در حالي  كه  قضات  كه  مجري  قوانين  مجلس اند از حق  تفسير قوانين  مصوب  مجلس  برخوردارند، مجلسي  كه  خود .  » ، از قوانين  مي كنند نيستتميز حق
. رد مي كنداين  قوانين  را به  تصويب  رسانده  از اين  حق  محروم  است  و شوراي  نگهبان  تفسير مجلس  از قوانين  را نيز  

 با اينكه  در قانون  اساسي  به  صراحت  آمده  است  كه  بانكها و بازرگاني  خارجي  بايد دولتي  باشند، ولي  شوراي  نگهبان  با تأسيس  بانك  خصوصي  
ازي  راديو و تلويزيون هاي  خصوصي  مخالف  ولي  شوراي  نگهبان  به  شدت  با تأسيس  و راه اند . موافقت  كرد و بازرگاني  خارجي  در انحصار دولت  نيست

قانون  اساسي  به  . اين  تفسيرهاي  متعارض  چگونه  قابل  دفاع  است ؟ در واقع  شوراي  نگهبان  از تمامي  ظرفيت هاي  قانون  اساسي  استفاده  مي نمايد . است
.نحوي  طراحي  شده  است  كه  چنين  اقداماتي  را امكانپذير مي سازد  

بايد  . حكومت  كردن  دولت  دموكراتيك  مبتني  بر برابري  كليه  شهروندان  است . دموكراسي  مبتني  بر انديشة  برابري  است : ـ برابري  و نابرابري٤ـ٢ 
ي  آزادي  و برابري  افراد در آنها فراهم  باشد، به  جوامع  را به  گونه اي  سامان  داد كه  در آنها افراد از قدرت  اجباركنندة  دولت  در امان  باشند و شرايط  الزم  برا

. رفتار شود» برابر«و » آزاد«بايد با مردم  به عنوان  افراد . نحوي  كه  هر فرد بتواند ارتباطات  اجتماعي اش  را به  هر نحوي  كه  خود مناسب  مي بيند دنبال  كند
 ، خوشبختي  و ساير مصالح  و منافع   ، آزاديه  گويي  همة  آنها داراي  حقوقي  مساوي  نسبت  به  زندگيدر حكومت  دموكراتيك  با مردم  چنان  رفتار مي شود ك

كليه  . حكومت  در اتخاذ تصميمها، در مورد مصالح  و منافع  هر فردي  كه  وابسته  بدان  تصميمها است  مالحظه اي  يكسان  ملحوظ  مي نمايد  . هستند
از لحاظ  حقوق  برابرند و از فرصت  برابر براي  شركت  در فرآيند دموكراتيك  ...)  ، سفيدپوست  ـ سياه پوست  ود، مسلمان  ـ غيرمسلمانزن  ـ مر(شهروندان  

 صنفي  هيچ  گروه  يا .  ، گروه  خاص  يا صنف  خاصي  نيست ، حِق هيچ  فرد خاصحكومت. برخوردارند ) انتخاب  كردن  و انتخاب  شدن(ادارة  حكومت  
كليه  شهروندان  حق  دارند براي  كليه  مناصب  رقابت  . شايسته تر از ديگران  براي  حكومت  كردن  نيست  تا مدعي  اقتدار كامل  و نهايي  ادارة  دولت  باشد

.ردم ساالري  ممانعت  به  عمل  مي آوردقانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  حداقل  پنج  نوع  نابرابري  را به  رسميت  شناخته  كه  از تحقق  م. نمايند  
 ،  ، نظامي ، فرهنگي ، اداري ، اقتصادي ، مالي ، جزائيكليه  قوانين  و مقررات  مدني«مطابق  اصل  چهارم  قانون  اساسي   :  يك  ـ نابرابري  زنان  و مردان

ر همه  اصول  قانون  اساسي  حاكم  است  و تشخيص  آن  بر عهده  فقهاي  شوراي  اين  اصل  ب. بر اساس  موازين  فقهي  تعيين  مي گردد» سياسي  و غير اينها
 ، بلكه  در حقوق  نابرابري  حقوقي  نه  تنها در قانون  مدني  مشهود است. نابرابري  زن  و مرد، يكي  از اصول  اساسي  و انكار ناكردني  فقه  است    . نگهبان  است

. انتخاب  مي شود ) مردان(مطابق  اصل  يكصد و پانزدهم  قانون  اساسي  رئيس  جمهور از ميان  رجال   . ز خود را عيان  نموده  استسياسي  نيز به  گونه اي  بار
نيمي   . ستمشخص  ا...  ، مجلس  خبرگان  رهبري  و ، قوه  قضاييه ، عضويت  در شوراي  نگهبانبالطبع  وقتي  زنان  نتوانند رئيس  جمهور شوند، تكليف  رهبري

صرفاً خواهان  برابري  حقوقي اند ولي  سر  ) زنان(يك  سر طيف  نيمي  از جمعيِت كشور . از جمعيت  كشور از نظر قانوني  در وضعيتي  كامالً نابرابر قرار دارد
 ، در سراسر جهان  در ، خواه  آشكارا فمينيستي  يا غير آنمبارزات  زنان «: به  گمان  مانوئل  كاستلز. ديگر طيِف آنان  از انديشه هاي  فمينيستي  دفاع  مي كنند

من  بسيار محتمل  مي دانم  كه  با گسترش  .  ، اقتصاد و در نهادهاي  جامعه  از بنيان  سست  مي كندحال  گسترش  است  كه  در نتيجه  پدرساالري  را در خانواده
 ، كه  كه  بر ايشان  مي رود، چالش  جمعي  آنان  عليه  نظم  پدرساالري  خصلتي  عمومي  خواهد يافت ، و با آگاهي  فزاينده  آنان  از ستمي  مبارزات  زنان

و داخلي  محسوب  مي شوند، اين  امر  » خصوصي«به  علت  آنكه  زنان  به عنوان  حوزه  . »فرآيندهاي  بحران  ساختاري  خانوادة  سنتي  را دامن  خواهد زد  



نابرابري  ساختارمند مبتني  بر جنسيت ؛ به  نابرابري  . محسوب  كرد» شهروند«لذا نمي توان  زنان  را . براي  زندگي  آنان  به  وجود مي آوردمحدويت هاي  زيادي  
لذا به  گمان  فمينيست ها .  ، مشاركت  سياسي  زنان  را بسيار محدود مي نمايدتقسيم  نابرابري  جنسيتي  كارها و وظايف  در درون  خانواده. سياسي  مي انجامد

.دفاع  مي كنند تا فرصت  برابر براي  حضور در عرصة  عمومي  فراهم  آيد » سرپرستي  مشترك«آنان  از .  » ، سياسي  نيز هستهر چيز شخصي«  
شود كه  شوهر مدعي  شود، زندگي   فمينيست ها با تفكيك  حوزه  خصوصي  از حوزه  عمومي  مخالف اند چون  در عمل  اين  تفكيك  منجر به  اين  مي 

خانوادگي  امري  خصوصي  است  و حكومت  بايد خود را از امور خصوصي  مردم  بر كنار نگه  دارد، بنابراين  من  در مقام  شوهر مي توانم  هر چه  خواستم  با زنم  
مي گويند زنان  پس  از ازدواج  هويت  جداگانه  و مستقل  خود را . يه  مي شودكتك  زدن  زن  توسط  شوهر در همين  چارچوب  توج .  ، چون  او مال  من  استبكنم

، و بنابراين  شوهر براي  جلوگيري   )درست  به  همان  نحو كه  پدر پاسخگوي  اعمال  فرزندان  است(از دست  مي دهند و شوهران  مسئول  رفتار آنان  مي شوند 
البته  دادگاه هاي  دولت هاي  ليبرال  در قرن  گذشته  اين  نوع  رفتارها را صرفاً با مقوله  تفكيك  . استفاده  كند » يه  جسمانيتنب«از رفتار ناپذيرفتني  مي تواند از 

شكايت  زن  مثالً در يك  دعواي  حقوقي  در قرن  نوزدهم  دادگاهي  در اياالت  متحده  آمريكا از پذيرش  . حوزه  خصوصي  از حوزه  عمومي  توجيه  مي كردند
در حكم   .  ، كه  او را كتك  زده  بود، امتناع  ورزيد، چرا كه  پذيرش  شكايت  را متضمن  مداخلة  دولت  در امور خصوصي  شهروندان  مي دانستعليه  شوهرش

  :دادگاه  آمده  است
 ، و در عين   به  همان  تمام  و كمالي  است  كه  حكومت  خود دولتنتيجه گيري  ما اين  است  كه  حكومت  خانوادگي  به  رسميت  شناخته  شده  در قانون  «

حال  تابع  آن  حكومت  دولتي  است ؛ و ما به  اين  نتيجه  رسيده ايم  كه  نبايد در حكومت  خانوادگي  دخالت  كنيم  يا تالش  كنيم  آن  را به  نفع  زن  يا شوهر 
 لطمه هاي  دائمي  و حاّد به  يكي  از طرفين  وارد شود يا تهديد آن  وجود داشته  باشد، يا شرايط  يكي  از طرفين   ، مگر در مواردي  كه  صدمه  وكنترل  كنيم

 ، و حتي  كشمكشهاي  شخصي  منجر به  وارد آوردن  درد و رنج  موقت  بزرگ  و  ، مشاجرهچون  هر قدر هم  كه  شرور و مضاّر بدخلقي. غيرقابل  تحمل  باشد
هر خانواده اي   . اشد، قابل  قياس  با شرور و مضاّر باال زدن  پرده ها و در مالعام  قرار دادن  اتاق  خواب  و محل هاي  خصوصي  زن  و شوهر نيستزياد ب

...  شرايط  اعضاي  خانواده  باشد ، و ، تمايالتحكومتي  از خود دارد و بايد داشته  باشد كه  چنان  ترتيب  و تنظيم  يافته  باشد كه  مناسب  خلق  و خو، اخالق
حتماً توجه  خواهد شد كه  مبناي  اين  حكم  ما اين  نيست  كه  شوهر حق  شالق  زدن  زنش  را، كم  يا زياد، دارد؛ بلكه  اين  است  كه  ما در موارد جزئي  و 

 شوهري  زنش  را شالق  مي زند در اين  امر مداخله  نمي كنيم  بر همان  وجه   ما همانطور كه  وقتي. پيش پا افتاده  در حكومت  خانوادگي  مداخله  نخواهيم  كرد
نيز اگر زني  شوهرش  را شالق  بزند مداخله  نخواهيم  كرد، اما اين  بدان  معني  نيست  و نبايد فرض  شود كه  معتقديم  زني  حق  شالق  زدن  شوهرش  را 

.»دارد  
در نظر گرفته  مي شوند، بلكه  » برابر«نه  تنها بدينجا منتهي  شده  كه  زنان  و مردان  در حكومت هاي  دموكراتيك   مبارزات  جنبش هاي  حقوق  زنان  

ولي  در اسالم  وضع  چگونه  است ؟ در قرآن  .  ، همسران  خود را در منزل  كتك  بزنندشوهران  نمي توانند به  بهانه  تفكيك  قلمرو عمومي  از قلمرو خصوصي
  :يم  آمده  استكر

 الرجال  قوامون  علي النساء بما فضل  اهللا بعضهم  علي  بعض  و بما انفقوا من  اموالهم  فالصالحات  قانتات  حافظات  للغيب  بما حفظ اهللا و الالتي  تخافون  
مردان  را بر زنان  تسلط  و حق  نگهباني  است  به  ) ٣٤، نساء(نشوزهن  فعظوهن  و اهجروهن  في  المضاجع  و اضربوهن  فان  اطعنكم  فالتبغو عليهن  سبيال 

واسطه  آن  برتري  كه  خدا بعضي  را بر بعضي  مقرر داشته  و هم  به  واسطه  آنكه  مردان  از مال  خود بايد به  زنان  نفقه  دهند پس  زنان  شايسته  و مطيع  در 
ا كه  خدا به  حفظ  آن  امر فرموده  نگهدارند، و زناني  كه  از مخالفت  و نافرماني  آنان  بيمناكيد بايد نخست  غيبت  مردان  حافظ  حقوق  شوهران  باشند و آنچه  ر

آنها را موعظه  كنيد اگر مطيع  نشدند از خوابگاه  آنها دوري  گزينيد باز مطيع  نشدند آنها را به  زدن  تنبيه  كنيد چنانچه  اطاعت  كردند ديگر بر آنها حق  
.هيچگونه  ستم  نداريد  

آن  فزوني  و امتيازي  است  كه  بالطبع  مردان  بر زنان  دارند، يعني  زيادتي  قوه  » ما فضل اهللا«مراد از «:  عالمه  طباطبايي  در تفسير اين  آيه  مي گويد
گاني  زنان  زندگاني  احساسي  و عاطفي  است  و بر نازكدلي  و زيرا زند... تعقل  و فروع  آن  مانند هماوردي  و تحمل  شدائد و كارهاي  سخت  و سنگين  و

 ، معلوم  مي شود كه  از عموم  و توسعه  علت  قيمومت  مردان.  ، نفقه  و مهريه اي  است  كه  مردان  به  زنان  مي پردازندمراد از انفاق. ظرافت  مبتني  مي باشد
 ، آن  دو را به  هم  ست  بلكه  دامنة  آن  تمام  نوع  مرد و زن  را مي گيرد؛ در تمامي  جهاتي  كه  زندگيقيمومت  منحصر و مخصوص  به  مورد زن  و شوهر ني

، زيرا اين  جهات  با مسأله  تعقل  كه  در مردان  بالنسبه  بيش  از زنان  است  دفاع   و  قضاوت  ،  حكومت  پيوند داده  يعني  جهات  اجتماعي  همگاني  مانند  
چون  مرد در مقابل  تمتع  خود از زن  مالي  مي پردازد، زن  نيز بايد در آنچه  كه  مربوط  به  تمتع  مرد و لذت  وي  از زن  است  «. »اط  و نسبت  مستقيم  دارد  ارتب

ز شوهر حق  ندارد، به  بيگانه  نرساند و در مطيع  و در پشت سر، حافظ  ناموس  وي  باشد و ديگري  را بخود راه  ندهد و از تمتعي  كه  كسي  ج ) در مباشرت(
مهار همه  كارهاي  همگاني  اجتماعي  را ـ كه  بايد عقل  «. »مالي  كه  در محيط  خانوادگي  و زندگي  مشترك  در اختيار وي  گذاشته  است  خيانت  ننمايد  

حكومت  و قضاوت  و جنگ  ـ الزم  است  به  دست  كساني  داد كه  عقل  آنان  ممتاز و قوي  تدبر آن  كند و در آن  از فرمانروايي  عواطف  جلوگيري  گردد، چون  
 ، واجب  است  و  و اطاعتش  در حضور و حفظ  ناموس  و مالش  در غيابمرد قيم  زن  است  « . »عواطفشان  ضعيف  باشد و آنها مردان  هستند نه  زنان   

.» ، آزادي  داده  شود مگر در واجبات  كه  شوهر حق  مزاحمت  ندارد  احم  حق  مرد استروا نيست  كه  به  وي  در اموري  كه  مز  



 ،  يكي  از مطالبات  اساسي  جنبش هاي  برابري طلب  زنان  اين  بود كه  آميزش  جنسي  اجباري  شوهر با همسر، در صورت  عدم  رضايت  زن  به  همبستري
 ، از پذيرش   ، با طرح  سه  ديدگاه  توجيه كننده  فرودستي  زنانلي  ايالت  جورجياي  آمريكا در يك  دعواي  حقوقيديوانعا. تجاوز به  عنف  محسوب  شود

نخست  اين  ديدگاه  كه  وقتي  زن  ازدواج  مي كند تلويحاً رضايت  مي دهد كه  : همبستري  اجباري  شوهر با همسر به  عنوان  تجاوز به  عنف  خودداري  ورزيد
 ، اين  ديدگاه  كه  در ازدواج  شخصيت  زن   ، اين  ديدگاه  كه  زن  جزو ملك  و مايملك  شوهرش  است ؛ و سومت  هر شرايطي  با شوهرش  همبستر شود؛ دومتح

عناي  اين  حرف  آن  است  كه   ، و متحت الشعاع  شخصيت  مرد قرار مي گيرد و بنابراين  پس  از ازدواج  فقط  يك  شخص  حقوقي  وجود دارد و آن  شوهر است
اين  هر سه  ديدگاه  بيانگر اين  انديشه  هستند كه  زنان  در بستر . زن  شخصيتي  حقوقي  ندارد كه  بتواند با استناد به  آن  عليه  سوءاستفاده  از خود شكايت  كند

.ازدواج  فرودست  و تابعند  
ن  ديدگاه ها شد و اينك  در بسياري  از جوامع  دموكراتيك  روابط  جنسي  اجباري  شوهر با همسر، تجاوز به   مبارزات  برابري طلبانه  زنان  منجر به  طرد اي

عدم  .  ، روابط  جنسي  زن  و شوهر بايد با رضايت  طرفين  توأم  باشدبراساس  نظام  حقوقي  جوامع  دموكراتيك  و از جمله  انگلستان. عنف  محسوب  مي شود
 .  ، يك  زن  متأهل  نيز از خودمختاري  و حق  كنترل  كامل  از جسمش  برخوردار استبراساس  اصل  برابري . ر اصلي  جرم  تجاوز به  عنف  است ، گوهرضايت

 اي  كه  در محيط  خارج   ، ملعبه ي  جنسي  شوهر نيست  و شوهري  كه  در محيط  خانواده  و با اجبار و از روي  اكراه  با همسرش  همبستر مي شود، با بيگانهزن
 ، رضايت  خود  دادگاه  استيناف  مبناي  اين  قاعده  را كه  زن  به  وسيله  ازدواج١٩٩١ مارس  ١٤در روز «. از خانه  اين  عمل  را انجام  مي دهد، فرق  چنداني  ندارد

واقع بينانه  اعالم  و مقرر نمود كه  هيچ  قاعده اي  وجود ندارد كه  يك  مرد نتواند  ، غيررا براي  برقراري  نزديكي  جنسي  در طول  مدت  ازدواج  اعالم  كرده  است
 امري  زايد بوده  است  و بنابراين  در مواردي  كه  فرد با ١٩٧٦در قانون   » غيرقانوني«مرتكب  تجاوز به  عنف  نسبت  به  همسر خود گردد و مفهوم  وصف  

. »  ن  خود مرتكب  عمل  جنسي  شود مي تواند تجاوز به  عنف  محسوب  شود كه  اين  رأي  در مجلس  اعيان  نيز ابرام  گرديدتهديد يا تظاهر كذب  نسبت  به  ز
د از كام جويي  جنسي  مر .  ، ممنوع  و مرد مجرم  است ، در مورد وطي  از ُدُبر حتي  در صورت  رضايت  زنبنابر قوانين  انگلستان  رابطه  جنسي  مرد با زنش

. ، جرم  است  و تجاوز به  عنف  محسوب  مي شود و مي تواند تا مجازات  حبس  ابد را به  دنبال  داشته  باشد ، بدون  رضايت  زنهمسرش  
  :در قرآن  كريم  آمده  است.  حال  پرسش  اين  است  كه  اسالم  در اين  زمينه  چه  حكمي  دارد

كشتزار شما هستند، پس  هرگونه  كه  خواستيد به  [  در حكم  ] زنان  شما  ). ٢٢٣ ، بقره( شئتم  و قدموا النفسكم    نساؤكم  حرث  لكم  فأتوا حرثكم  اني
. كشتزار خويش  در آييد و براي  خودتان  پيش انديشي  كنيد  

 است  كه  آدمي  براي  تحصيل  غذايي  كه  مايه  حفظ  موقعيت  زنان  در جامعه  انساني  همانند زراعتي «:  عالمه  طباطبايي  در تفسير آيه  مي فرمايند
زندگاني  و بقاء آن  است  ونيز براي  ابقاء تخم  بدان  احتياج  دارد، همچنين  جامعه  انساني  براي  دوام  نوع  و بقاء نسل  محتاج  به  زنان  است  زيرا خداوند متعال  

 ، و طبيعت  مردان  را كه  جزيي  از آن  ماده  اصلي  در ايشان  است  مائل  به  زنان   در طبيعت  رحم  قرار داده تكون   انسان  و مصور شدن  او را به  اين  صورت
هر هر جا خواستيد و در  : هر وقت  خواستيد و اگر به  معناي  مكان  باشد معنايش   اين  است : اگر به  معناي  زمان  باشد معنايش  اين  است ... اني »   «فرموده

. »  صورت  نتيجه اش  اطالق  حكم  و مقيد نبودن  آن  است  
زني  كه  عقد دائمي  شده  نبايد بدون  شوهر از خانه  بيرون  رود، و بايد خود را براي  هر لذتي  كه  او مي خواهد « :  بر اين  مبنا فقها حكم  كرده اند كه

»   پيش  گفته  شد اطاعت  شوهر را نكند گناهكار است  و حق  غذا و لباس  و منزل  و همخوابي  ندارداگر زن  در كارهايي  كه  در مسئله  »   «تسليم  نمايد
وطي  در دبرزن  حائض  «. »  در دبر زن  حائض  وطي  كردن  كراهت  شديده  دارد »   «مخارج  سفر زن  اگر بيشتر از مخارج  وطن  باشد با شوهر نيست«

 بچه  بخواهد و ديگري  نخواهد، در صورتي  كه  هيچ  كدام  عذرموجه  و شرعي  نداشته  باشند حق  شوهر - يكي  از آنها -يا شوهر اگر زن  «. »  كفاره  ندارد
.  »مقدم  است  

فرادست  و زن  زيردست  مرد . فرض  بر اين  است  كه  زن  و مرد از نظر حقوقي  نابرابرند.  نكته  مهم  پيش  فرضي  است  كه  در پس  اين  احكام  وجود دارد
 ، تفاوت  حقوقي  را استنتاج  ولي  مسأله  اين  است  كه  آيا مي توان  از تفاوت  زيستي . زنان  و مردان  نيست ) زيستي(هيچ  كس  منكر تفاوت هاي  وجودي   . است

حقوقي  زن  و مرد است  و هر مكتبي  كه  مبتني  بر نابرابري  زن  و مرد در هر صورت  انديشه  دموكراسي  مبتني  بر برابري  ).  »است«از » بايد«استنتاج  (كرد؟ 
ولي  نمي توان  به  طور همزمان  از دموكراسي  و  . هيچ  فرد، گروه  يا ايدئولوژي اي  مجبور به  پذيرش  دموكراسي  نيست. باشد، با دموكراسي  تعارض  دارد

. نابرابري  حقوقي  زنان  و مردان  دفاع  كرد  
در نظام   . نابرابري  مسلمان  و غيرمسلمان  يكي  از اصول  مسلم  فقه  است ): تساوي  همكيش  و ناهمكيش( نابرابري  مسلمان  و غيرمسلمان  - دو 

 ، اعضاي  شوراي  ظام ، مجمع  تشخيص  مصلحت  ن ، اعضاي  خبرگان  رهبري ، اعضاي  شوراي  نگهبان ، سران  سه  قوهسياسي  جمهوري  اسالمي  نيز، رهبري
 ، هيچگاه  نمي توانند به  اين  مناصب  از ميان  مسلمانان  انتخاب  مي شوند و غيرمسلمانها، براساس  قانون  اساسي...  ، وزراء، قضات  وبازنگري  قانون  اساسي

.اصب  دست  يابندشايان  ذكر است  حتي  مسلمانان  اهل  تسنن  نيز نمي توانند به  بسياري  از من. دست  يابند  
سلب  الحقوق  العاّمة  عن  بعض  االفراد والجوامع  مّما ال مناص  عنه  في  الجامعة  االءنسانية  لكن  الذي  «:  عالمه  طباطبايي  در تفسير الميزان  مي گويد

 ، والذي  يعتبره  االسالم  في  ثبوت  الحق  هو دين  التوحيد من  عيعتبره  المجتمع  االنساني  الصالح  هو سلب  الحقوق  عمن  يريد ابطال  الحقوق  و هدم  المجتم
 ، فال حق  له  من  الحياة  و هو الذي  ينطبق  علي  الناموس  الفطري  الذي  سمعت  انه  المعتبر اجماالً عند المجتمع  االسالم  او الذمة  فمن  ال اسالم  له  و ال ذمة

ز بعضي  از افراد و گروهها در جامعة  انساني  امري  گريزناپذير است  اّما جامعة  انساني  شايسته  فقط  سلب  حقوق  كسي  را سلب  حقوق  عمومي  ا( »   االنساني



 ، كه   توحيد استنابودي  بكشاند؛ اّما آنچه  اسالم  در باب  ثبوت  حّق قبول  دارد دين   قبول  دارد كه  مي خواهد حقوق  ديگران  را زير پا بگذارد و جامعه  را به
 ، كسي  كه  نه  اسالم  را بپذيرد و نه  ذّمه  را حّق حيات  ندارد؛ و اين  امري  است  كه  با قانون  فطري  كه  اجماالً در نتيجه .  ، يا پذيرش  ذّمههمان  اسالم  است

).مورد قبول  جامعة  انساني  است  انطباق  دارد  
در رسالة  الحقوق  منسوب  (عقيدة  خود شما، حتّي  براي  حيوانات  حقوقي  قائل  شده  است     ، به چگونه  اسالمي  كه:اّوالً :  در همين جا بايد گفت  كه

با : و ثانياًشرطي  حّق قائل  است  كه  يا مسلمان  باشند يا از اهل  ذّمه ؟   براي  انسانها فقط  به ) امام  زين العابدين  در احصاء حقوق  سعي  بليغ  كرده  است  به
چه  جرأتي  مي توان  اّدعا كرد كه  قانون  فطرت  اقتضاء دارد كه  حّق فقط  براي  مسلمانان  و اهل  ذّمه  وجود داشته  باشد و كدام  تجربة  تاريخي  گواهي  مي كند 

. ، هم  همين  نكته  را تصديق  و اعتبار مي كنندكه  جوامع  انساني  
بلكه  اسالم  آن  را  . از سوي  ديگر مسأله  برده داري  و نابرابري  حقوق  ارباب  و برده  هم  توسط  اسالم  نفي  نشده  است : و بنده سه  ـ نابرابري  ارباب  

در  . منان  ذكر شده  است سوره  بقره  بخشش  مال  به  بردگان  به  عنوان  يكي  از مصاديق  نيكي  مؤ١٧٧مثالً در آية  ). ٤سوره  محمد، آيه   . (تعديل  كرده  است
 ، برده  جزو اموال  مالِك خود بود و مالك  حق  داشت  بچه هاي  بردة  خود را در نظام  برده داري .  سوره  بلد آزاد كردن  بردگان  تشويق  شده  است١٣ و ١٢آيه  

.  صرف  تملك  جايز است  و عقد و ملك  با هم  جمع  نمي شوند مطابق  احكام  فقهي  مقاربت  با كنيز به. نيز تصرف  كند و به  هر كس  خواست  بفروشد
و فرزندي  كه  از آن  كنيز به  هم  رسد مطابق  نظر فقهاي  اهل   ) اباحه  و تحليل(صاحب  كنيز مي تواند او را براي  همبستر شدن  در اختيار غير نيز قرار دهد 

ولي  فقهاي  شيعه  . يز در مي آيد مگر آن  كه  شوهر آزاد باشد و آزادي  طفل  را هم  شرط  كرده  باشدسنت  ملحق  به  مادر است  يعني  در تملك  صاحب  كن
. گفته اند فرزندي  كه  از عقد يا تحليل  كنيز با مردي  آزاد به  دنيا مي آيد آزاد است  مگر آن  كه  صاحب  كنيز شرط  كرده  باشد كه  فرزند او بنده  خواهد بود

  . فقها چنين  شرطي  را باطل  دانسته  و گفته اند فرزندي  كه  از پدر آزاد باشد در هر حال  آزاد استبرخي  از
در اسالم  چاره ها انديشيده  شده  تا نظام  بردگي  بر چيده  شود ولي  اين  به  آن  معنا نيست  كه  «:  آيت اهللا مصباح  يزدي  درباره  اين  موضوع  مي گويد

اگر در جنگ  مشروع  مسلمانها بر كفار مسلط  بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست  مسلمانان  پيروز، حكم   . اً در اسالم  محكوم  استبردگي  مطلق
بردگي  به  طور كلي  برچيده  شده  اين  گونه  نيست  كه   . برده  را دارد و احكام  بردگي  بر او ثابت  است  امروز هم  اگر جنگي  اتفاق  بيفتد، حكم  همين  است

.»به  هر حال  مسأله  بردگي  في الجمله  در اسالم  پذيرفته  شده  است  و ما از آن  دفاع  مي كنيم   ... باشد و الزم  باشد كه  كتاب  ِعتق  شسته  شود  
عقيده  مالك  انسانيت   .  ، مستقلّ از انديشه  و عقايد آنهاستامي  آدمياندموكراسي  مبتني  بر برابري  تم .  چهار ـ نابرابري  ميان  مسلمان  و نامسلمان شده

صرف  عقايدشان  مستحق  حيات  و ممات  نمي شوند و با تغيير عقيده  يا دين  از حّق حيات  محروم    و آدميان  به . آدميان  و تمايز حقوقي  آنان  نيست
ديشه اي  برتر از آدمي  نيست  و هيچ  انديشه اي  آدمي  را مستحق  مرگ  نمي كند، و حال  آنكه  در اسالم  ِصرف  نمي شوند، چرا كه  برمبناي  دموكراسي  هيچ  ان

ده  و چه  دليل  تغيير عقي  به: اّوالً : در اينجاست  كه  مي توان  پرسيد كه.  ، تحت  عنوان  ارتداد، جرم  تلقّي  شده  و استحقاق  مرگ  مي يابدتغيير عقيده  و دين
اصالً چه  دليلي  اقامه  شده  است  بر اينكه  اعتقاد و :  ، تلقّي  مي شود، و ثانياًحّدي  عظيم  است  كه  جريمه اش  مرگ  است   ، آن  هم  جرمي  كه  بهدين  جرم

(عدودي  از متفكران  مثل  كليفورد استثناي  م  به. زوال  اعتقاد اموري  اختياري اند تا بر آنها ُحسن  و قبح  و صواب  و خطا مترتّب  شود Clifford و ويليام  )  
(جيمز  William James يك  گزاره  را امري  اختياري  مي دانستند، امروزه  عموم    يك  گزاره  و از دست  دادن  عقيده  به  ، كه  عقيده  يافتن  به ) 

(همين  جهت  معرفتشان  از توجيه  معرفتي     امر را از امور غيراختياري  مي دانند و به و روانشناسان  اين ) مانند گيلبرت  رايل  و گلدمن(فيلسوفان  ذهن  
Rpistemic Justification (روايتي  غيروظيفه گروانه  )   non-deontelogical .دست  مي دهند  به)    

ني  است  كه  معرفت شان  در زمينه  سعادت  دنيا و عقبا، بيش  از  ، حكومت  حق  كسابر مبناي  نظريه  قيمومت ): قيمومت  سياسي( نابرابري  صنفي  - پنج  
همانگونه  كه  براي  ساختن  ساختمان  به  مهندس  و براي  درمان  بيماري  به  پزشك  مراجعه  مي شود، . مردم  عادي  صالحيت  حكومت  ندارند . ديگران  است

مردم  ناقص  اند و نيازمند كمال اند و «: آيت اهللا خميني  در كتاب  واليت  فقيه  مي گويد. راجعه  كردم) فقها(براي  امر حكومت  هم  بايد به  متخصص  آن  
و به  پا نگهدارندة  نظم  و قانون  اسالم  باشد  قيم   ولّي امر يعني  حاكمي  كه  «. محتاجند» حاكمي  كه  قيم  امين  صالح  باشد  «پس  مردم  به  »   ناكامل اند

قيم  براي  صغار، قيم  ملت  با قيم  صغار  )  قرار دادن  و تعيين(اليت  فقيه  از امور اعتباري  عقاليي  است  و واقعيتي  جز جعل  ندارد، مانند جعل  و«. »
 اجتماع  بايد يك  قيمي  وجود حتماً براي «: آيت اهللا آذري  قمي  براي  اثبات  واليت  فقيه  مي گويد.  »از لحاظ  وظيفه  و موقعيت  هيچ  فرقي  ندارد 

بعد «: آيت اهللا جنتي  عضو فقهاي  شوراي  نگهبان  مي گويد. » ، همة  شيعه  و سني  اتفاق نظر دارند   الزم  استقيمي  در اصل  اين  مطلب  كه   . داشته  باشد
كوتاه  شده  و سفارش  كرده اند كه  علما به  جاي  امامان  از آنها كفالت  كنند و  ، حالت  يتيمي  را دارند كه  ساية  پدر از سرش  ، امت ) [ ص(آل  محمد] از آنها  

.  »هدايت  امت  را به  عهده  گيرند، مانند قيمي  كه  بعد از پدر متكفل  اداره  امور ايتام  است  
رأي  .   كه  راه  را از چاه  نشان  دهد ) ولي  فقيه(قيمي  . ز دارندنيا » قيم«لذا به  .  ، صغير و مهجورند و توان  تشخيص  مصالح  خود را ندارند ، يتيم مردم

قانون  اساسي  «: آيت  اهللا خزعلي  به  درستي  به  يكي  از پيامدهاي  نظرية  قيمومت  اشاره  دارند.  ، در مقابل  يك  رأي  ولي  فقيه  هيچ  ارزشي  نداردتمام  مردم
 ميليون  هم  رأي  بياوريد تا اين  رأي  به  ٣٠ ،  ميليون  كه  هيچ٢٠شما وقتي  واليت  را قبول  نداشته  باشيد  .  فقيه  است مي گويد قواي  ثالثه  زير نظر واليت
 ، بلكه  دانيم ، قيم  مردم  نمي را، برخالف  نظر آيت اهللا خميني » ولي  فقيه«ممكن  است  اصالح طلبان  بگويند ما .    »تأييد مقام  واليت  نرسد، معتبر نيست

اگر مردم   . بدانيم ) يعني  مردم(اوالً تنها راه  اثبات  واليت  فقيه  آن  است  كه  او را قيم  و ولِي صغيران  . اين  رويكرد دو اشكال  دارد . وكيل  مردم  مي دانيم



.  اگر ولي  فقيه  قيم  مردم  نباشد هم  مشكل  نابرابري  حل  نخواهد شدثانياً حتي . دارند » قيم«يا » ولي«صغير و مهجور و يتيم  نباشند، ديگر چه  نيازي  به  
ولي  بگمان  نظريه پرداز . اين  نوع  نابرابري  قطعاً با مردم  ساالري  تعارض  دارد . اينكه  زمامداري  فقط  حق  فقها باشد، بزرگترين  نابرابري  است

 كه  مشروعيت  دو ركن  دارد  و جمهوري  اسالمي  ماهيتي  قراردادي  و عقدي  دارد، مي شود بين  نظريه  واليت  اگر ما اين  ايده  را بپذيريم « : مشروطه خواهي
را مشخص  كنيم  و بگوييم  از اين  روايات  استنباط  مي شود كه   » ولي«ما بايد وجوه  شرعي  و ركن  مشروعيت  الهي  ... فقيه  و جمهوريت  قائل  به  جمع  شد

هم  بايد رضايت  مردم   » مشروعيت  مردمي اش«ند  متعال  فرموده  است  كه  مردم  براي  تأسيس  حكومت  بايد به  چنين  فردي  رجوع  كنند، اما از نظر خداو
 نابرابري  را حل  نمي كند و لذا  اوالً مشكل: اين  رويكرد دو اشكال  عمده  دارد.   »وجود داشته  باشد، يعني  بدون  رضايت  مردم  اين  عقد مشروعيت  ندارد

جمهوري  اسالمي  «ثانياً بنيانگذار جمهوري  اسالمي  چنان  تصوري  از عقد نداشت  و نمي گفت   . ناممكن  است ) دموكراسي(جمع  واليت  فقيه  با جمهوريت  
بلكه  به  صراحت  »   مي باشدفسخ   اگر كسي  عدول  كند قابل   شرط  ضمن  العقد هم  دارد كه  . عقدي  است  بين  حكومت  شوندگان  و حكومت  كنندگان

 ، در موقعي  كه  آن  قرارداد مخالف  مصالح  كشور و اسالم   باشد يك  جانبه  حكومت  مي تواند قراردادهاي  شرعي  را كه  خود با مردم  بسته  است« : مي گفت
به  اين  نكته  هم  بايد توجه  كرد . حكومت  مي تواند به  طور يكجانبه  از شرط  ضمن  العقد خود عدول  كندلذا بگمان  بنيانگذار جمهوري  اسالمي  »   لغو كنند

  .است » مصلحت  نظام« ، بلكه  همه  جا سخن  از  ، هيچگاه  به  معناي  مصلحت  عمومي  يا مصلحت  مردم  نيست ، در انديشه  آيت اهللا خمينيكه  مصلحت
از اينرو  . است) برابر(مقتضاي  منطقي  اين  رويكرد، نگاه  به  تمام  ابناء بشر به  يك  چشم   .  به  دنبال  كاستن  از درد و رنج  آدميان  است  نظام  دموكراتيك

:كارل  پوپر در اين  زمينه  مي گويد .  ، شرط  الزم  انديشه  دموكراتيك  استحذف  و كاهش  نابرابريهاي  مختلف  
 ، تا  من  پيشنهاد كردم  كه  برنامة  مربوط  به  سياست  عمومي  اوالً مي بايد متكي  باشد به  يافتن  راهها و وسايل  اجتناب  از رنجها و آالم ،سالها پيش «

 مي شود، خاطر نشان  ساختم    ، كه  در فلسفة  سودانگاري  مطرحبا قرار دادن  اين  پيشنهاد، در برابر اصل  حداكثر ساختن  سعادت . جايي  كه  امكان پذير است
 ، مي بايد و تنها مي تواند به  ابتكار عمل  شخصي  واگذار شود، در حالي  كه  كاستن  از آالم  قابل  اجتناب  مسأله اي  است  مربوط  به   ، در حالت  كليكه  سعادت

ه  حداكثر رساندن  سعادت  سخن  مي گويند، ممكن  است  به  حداقل  رساندن   ، زماني  كه  از بهمچنين  اشاره  كردم  كه  برخي  سودانگاران . سياست  عمومي
.»  بدبختي  و تيره  روزي  را در نظر داشته  باشند  

ل  از جنس   ، همه  آدميان  مستقبر مبناي  برابري  حقوقي .  ، برابري  حقوقي  و برابري  فرصتها است كاستن  از نابرابريها، متضمن  برابري  در مقابل  قانون
. ، نژاد و غيره  در حقوق  اساسي  و نقض  ناشدني  بشر با يكديگر برابرند، طبقه  و صنف...) ، بودايي  و ، يهودي ، مسيحيمسلمان(، دين  )زن  يا مرد(  

 ،  مشكل  نابرابري  ناشي  از سيطرة  فقه رويكرد مشروطه خواهي  به  دليل  عدم  توجه  به .  رويكرد مشروطه خواهي  در مقابل  معضل  نابرابري  ساكت  است
بايد توجه  داشت  كه  آيت اهللا خميني  به  صراحت  بر اين  نكته  تأكيد مي نهاد كه  واليت  فقيه  حكومت  استبدادي  يا . نمي تواند راهگشاي  مردم  ساالري  باشد

قلمرو اختيارات  ولي  فقيه   . بلكه  حكومت  مشروطه  است.  ، عمل  نمايد تمايل  داشتمطلقه اي  نيست  كه  فردي  خودكامه  بر آن  سيطره  يابد و هر گونه 
البته  نه  مشروطه  به  معناي  متعارف   . است » مشروطه«حكومت  اسالمي  نه  استبدادي  است  و نه  مطلقه ؛ بلكه  «: مي گويند . مشروط  به  احكام  فقهي  است

مشروطه  از اين  جهت  كه  حكومت  كنندگان  در اجرا و اداره  مقيد به  يك  مجموعه  شرط  . ن  تابع  آراي  اشخاص  و اكثريت  باشدفعلي  آن  كه  تصويب  قواني
از .  اجرا شودهمان  احكام  و قوانين  اسالم  است  كه  بايد رعايت  و » مجموعة  شرط« . معين  گشته  است ) ص(هستند كه  در قرآن  كريم  و سنت  رسول  اكرم  

.  »است » حكومت  قانون  الهي  بر مردم«اين  جهت  حكومت  اسالمي    
از اين  جهت  حق  با آيت اهللا مصباح  يزدي  است  كه  به  درستي  .  رويكرد مشروطه خواهي  اگر متعهد به  فقه  باشد، نمي تواند معطوف  به  دموكراسي  باشد

 ) يا نمايندگانش( ، بشر ساهل  و مدارا، اعالميه  حقوق  بشر و جامعه  مدني  با فقه  تعارض  بنيادين  دارد و بر مبناي  علم  فقه ، ت ، پلوراليسممي گويد دموكراسي
ل  عرفي  عق . است ) حضور هيأت  منصفه  در محاكم(عقل  عرفي  مبناي  داوري  و حل  نزاع   . دموكراسي  حكومت  عقل  عرفي  است.   حق  قانونگذاري  ندارد

احكام  فقهي  متضمن  مصالح  خفيه اي  . فقه  چنين  عقلي  را نمي پذيرد. عقل  عرفي  حكام  را بر صدر مي نشاند يا به  زير مي كشد . مبناي  قانونگذاري  است
. هستند كه  به  چنگ  عقل  عرفي  نمي افتند  

 ، دولت  را بالعرض  دانستن  كل  فقه  نزد دكتر سروش( ، راه  حلي  براي  اين  مسائل  بيابد  اما اگر رويكرد مشروطه خواهي  با تبعيت  از نوانديشان  ديني
، الزمه  آن  وداع  با  ) ، جدي  و راهگشاي  عقالنيت  و معنويت  استاد مصطفي  ملكيانمجري  احكام  فقهي  ندانستن  نزد استاد مجتهد شبستري  و پروژه  مهم

  . يه  و اركان  قانون  اساسي  است ، واليت  فقحكومت  فقهي
 ، هر فهم  و باقي  نمي ماند و از طرف  ديگر، رويكرد هرمنوتيكي » غرض  شارع«ديگر جايي  براي   » مرگ  مؤلف« ، با نظريه  ـ به  گمان  برخي٥ـ٢ 

 ، از دل  دين ؛  ، با توسل  به  هرمنوتيك برخي  از نوانديشان  دينيبر اين  مبنا. مي نمايد» مجاز«و  » ممكن«را  » متون  مقدس«روايت  و قرائت  و برداشتي  از 
نه  بر دانش   . به  گمان  ما اين  رويكرد نادرست  است. را بيرون  مي آورند... دموكراسي  و پلوراليسم  و جامعه  مدني  و تساهل  و تسامح  و رواداري  و حقوق  بشر

و  » ليبرال  دموكراسي« ، با كتاب  و سنت  قطعي. هر تفسير و قرائتي  را ممكن  مي سازد » ساختار متن« و نه   هرمنوتيك  هرج  و مرج  مطلق  حاكم  است
. تعارض  دارد و چنان  تفاسيري  را برنمي تابد » سوسيال  دموكراسي«  

دكتر سروش  طي  مقاله اي  بلند به   .  مطرح  نمودم همين  نكات  را در دهه  گذشته  ضمن  دو نقد بر نظريه  حكومت  دموكراتيك  ديني  دكتر سروش 
و  ) جامعه  ايماني(، مدعي  شد كه  نه  تنها جمع  حكومت  ديني   »حريت  ذاتي  ايمان  و كثرت  نازدودني  آن«مسائل  طرح  شده  پاسخ  گفت  و با تأكيد بر 



هيچ  كس  . و بدين  ترتيب  صورت  مسأله  را به  طور بنيادين  پاك  كرد. موكراتيك  نباشدنمي تواند د ) ايماني( ، بلكه  حكومت  ديني  دموكراسي  ممكن  است
بلكه  پرسش  اين  بود و هست  كه  آيا جمع  دموكراسي  با ديني  كه  داراي  فقهي  .  ، و متكثر با دموكراسي  تعارض  داردمدعي  نبود و نيست  كه  ايمان  آزادانه

 ، از طريق  دولت  ديني  مي باشد، و مصالح  دنيوي  و اخروي  آن  در عرض  يكديگرند، ممكن  است  يا نه ؟ ما با  سعادت  دنيا و آخرتاست  كه  مدعي  تأمين 
  .ذكر دليل  به  اين  پرسش  پاسخ  منفي  داديم

امكان  «لذا گفته  بوديم  .  ، البته  مسأله  را حل  خواهد كردي تحويل  دين  به  ايمان  و تجربه  ديني  يا عقب نشيني  دين  از قلمرو دولت  به  حوزه  خصوص
دست  كشيدن  مؤمنان  از ايمان  خود و يا « : و دكتر سروش  در نقد آن  نوشت»   جمع  اسالم  و دموكراسي  وجود ندارد مگر اينكه  اسالم  كامالً سكوالر شود

چه  كسي  گفته  است  سكوالريسم  يعني  .  » ، به  هيچ  روبرخاسته  از دموكراسي  و همبسته  با آن  نيستندنياوي  كردن  تام  دين  و ستاندن  پشتوانه  الهي  آ
مثل  (دست  كشيدن  مؤمنان  از ايمان  خود و يا دنياوي  كردن  تام  دين  و ستاندن  پشتوانه  الهي  آن ؟ سكوالريسم  به  معناي  جدايي  نهادهاي  عقل  بنياد 

 ، دين  نه  مبناي  قانونگذاري  در عرصه  عمومي  توسط  دولت  است  و نه  مبناي  مشروعيت  برمبناي  نظريه  سكوالريسم .  نهادهاي  دين  بنياد استاز ) دولت
  .نظام  سياسي  و كارگزارانش

چرا كه  دين  .  ، كمكي  به  حل  مسأله  اصلي  نمي كندكراسي اما فرو كاستن  مسأله  امكان  و امتناع  جمع  دين  و دموكراسي  به  مسأله  جمع  ايمان  و دمو
به  طور طبيعي  وقتي  دولت  ديني  تشكيل  شود، فقه  مبناي  قانونگذاري  قرار خواهد گرفت  و تخلف   . است ) فقه( ، اخالق  و حقوق  داراي  سه  بخش  اعتقادات

  .از احكام  فقهي  مجازات  به  دنبال  خواهد داشت
در اسالم  «: دكتر سروش  هم  وجود نابرابريها را تأييد مي نمايد. ولين  تعارض  با دموكراسي  در مسأله  نابرابريها خود را به  نمايش  خواهد گذارد ا

ري  حقوقي  مسلمان  و غيرمسلمان  در نابرابريهاي  حقوقي  فراوان  وجود دارد، از جمله  نابرابري  ميان  حقوق  عبد و موال، نابرابري  حقوقي  زن  و مرد و نابراب
» .اين  نابرابري ها از مسلمات  فقه  اسالمي  است  و فقهاي  فريقين  بر آنها اجماع  دارند . جامعة  اسالمي  

 ، حكم  قتل  مرتد، ن، حكم  برده گيري  و برده  فروشي  يعني  خريد و فروش  انسا )اهل  سنت( حكم  نجاست  كفار، حكم  جواز غيبت  كفار و مخالفان  
قطعاً اين  نابرابريها با دموكراسي  تعارض   . تفاوت  حقوق  برده  و آزادي  و كل  الگوي  روابط  عبد و موال، نشان  از نابرابري  مي كند كه  سد راه  دموكراسي  است

 مقلد چندان  از روح  دموكراسي  دور است  كه  عشق  از صبوري  و ديو از  ، حكومت  فقهي  بر جامعه اي بلي«: دارد و لذا دكتر سروش  در همان  مقاله  مي نويسد
.»  آنكه  ناقدان  را مي فشرد تا در امتناع  اجماع  فقه  و دموكراسي  سخنان  تفتيده  و تلخ  بگويند همين  نكتة  آشكار و انكار نكردني  بود . قرآن  

 حكومت  ديني  بدون  فقه  ناممكن  است  و اگر چنين  باشد، مسأله  جمع  دين  و دموكراسي  همچنان   ، جامعه  ديني  و ولي  مسأله  اين  است  كه  دين
دكتر سروش  بعدها براي  .  پابرجاست  لذا دكتر سروش  در همان  مقاله  مدعي  مي شود كه  فقه  از سه  راه  به  تحكيم  دموكراسي  ديني  كمك  خواهد رساند

دين  بدون  آن  دين  نيست  و تغييرش  به  نفي  دين  «آنچه  كه  .   را به  ذاتي  و عرضي  تقسيم  كرد ) نه  معرفت  ديني( ، آنچه  در دين  آمده  حل  اين  نوع  مسائل
ون  اوالً از دل  ذات  عرضي ها، عرضي اند چ . ، عرضي  دين  است»مي توانست  به  گونة  ديگري  باشد«، ذاتي  دين  است  اما آنچه  كه  »خواهد انجاميد

يك  عرضي  مي تواند جاي  خود را به  عرضي  ديگر بدهد بدون  آن  كه  ذات  . برنمي آيند بلكه  بر آن  تحميل  مي شوند و ثانياً تغييرپذير و جانشين  پذيرند
ات  همواره  خود را در جامه اي  از جامه ها و چهره اي  از ذ. نبايد فراموش  كرد كه  هيچ  گاه  ذات  از عرضي ها مستغني  نمي شود. دستخوش  دگرگوني  شود
حال  سؤال  اين  است  كه  اين  نابرابريهاي  حقوقي  جز ذاتيات  «: سروش  مسأله  نابرابريها را در چارچوب  اين  تفكيك  حل  مي نمايد. چهره ها عرضه  مي كند

. »  به  طور كلي  تمام  نظام  حقوقي  اسالم  جزء عرضيات  اسالم  است. ستند غير از اين  باشنداسالمند يا جزء عرضياتند و لذا بنا به  تعريف  مي توان  
، ولي  در تحققِّ تاريخي  غير از اين  نبودند و نيستند و لذا جمع  آنچه  وجود دارد با دموكراسي  ممتنع  »بنا به  تعريف  مي توانستند غير از اين  باشند «

وي  . كما اينكه  مسأله  نابرابري  زن  و مرد، نزد دكتر سروش  راه  حلي  ندارد.  نيست  و بعداً بايد تأسيس  شود، از قبل  نمي توان  داوري  كرد درباره  آنچه . است
همان  است  كه  در طول  تاريخ  در شكل  مدار زنانگي  . »  نبايد مقرراتي  وضع  شود كه  زن  را از مداِر زنانگي  و مرد را از مداِر مردانگي  بيرون  ببرد«: مي گويد

 ، به   ، بايد عالوه  بر رجوع  به  علوم  تجربيبراي  ارائه  تعريفي  اجمالي  و استعجالي  از مدار زنانگي« : كامالً نابرابر با مدار مردانگي  خود را نشان  داده  است
 ، يعني  نمي توانيم  كل  تاريخ  ما نمي توانيم  از اين  منصة  ظهور چشم  بپوشيم. شان  را نشان  داده اندباالخره  زنان  در طول  تاريخ  خود . تاريخ  نيز مراجعه  كنيم

 ستم  ما نمي توانيم  به  سادگي  بگوييم  زنان  در كل  تاريخ  تحت  ... زن  را داخل  پرانتز بگذاريم  و كل  حيات  بلند تاريخ  زنان  را مورد اغماض  يا انكار قرار دهيم
اگر تاكنون  چنين  بوده اند، البد در آينده  هم  چنين  خواهند ... بوده اند و چون  تحت  ستم  بوده اند، نتوانسته اند گوهر خودشان  را آن  چنان  كه  بايد نشان  بدهند

زنان  چنين  بوده اند پس   . است » هست«از » بايد« بارز استنتاج   به  گمان  نگارنده  اين  يكي  از مصاديق.   »بود، مگر اين  كه  زنان  از زن  بودن  دست  بشويند
بلكه  موردي  است  از اينكه  براي  آنكه  يك  بايد لغو نباشد . دكتر سروش  قائل  است  كه  اين  مصداقي  از استنتاج  بايد از هست  نمي باشد. چنين  بايد باشند

 لغو نباشد بايد هستهاي  زمان  t ١چون  اگر مي خواهيم  يك  بايد در زمان    . اين  سخن  نيز درست  نيست.  بگيردچاره اي  نيست  جز اينكه  هست ها را در نظر
 ١ t t ١  در مد نظر باشد، نه  هستهاي  زمانهاي  متقدم  بر   t ١  يا مؤخر از   در اين  مورد بايدهاي  زمان  حال  و آينده  بر هستهاي  زمان  گذشته  توقف   . 

.يافته اند  
براي  انسان  بايد  . مهمترين  محل  انتخابگري  انسان  دنياي  فكر، انديشه  و عقايد است« :  در نقد خود بر عنصر انتخابگري  انسان  تأكيد نهاده  و نوشتم

ديني  از اديان  و يا  » انتخاب«او در .  دست  به  انتخاب  بزنداين  امكان  وجود داشته  باشد كه  آزادانه  با آراء، افكار و انديشه هاي  متعارض  روبرو شود و آزادانه 
 ، حكومت ... آنچه  در اين  فرايند مهم  و با ارزش  است  اصل  انتخابگري  آزادانه  است  نه  تعلق  خاطر داشتن  به  عقيده  يا ديني  خاص . آزاد است » بي ديني«



حقي  كه   . يكي  از ويژگي هاي  دموكراسي  قبول  حق  انتخاب  و تغيير عقيده  و دين  توسط  انسانها است... ان  نداردحِق تحميل  هيچ  ديني  از اديان  را به  ديگر
.»شود مرتد خوانده  مي شود و احكام  مرتد بر وي  جاري  مي گردد) كافر(از نظر اسالم  مردود است  و اگر مسلماني  غيرمسلمان    

 ، جامعة  بلي«: قي  دموكراسي  و ليبراليسم  و جدايي  افكندن  ميان  آن  دو، راهي  تازه  براي  نفي  عنصر انتخابگري  گشود دكتر سروش  با انفكاك  منط
 ، جامعه اي  است  از نياما جامعة  دي.  ، جامعه اي  است  همواره  درحال  انتخاب  و امتحان  كه  هيچ گاه  دورة  امتحان  را به  سر آمده  يا به  سرآمدني  نمي داندليبرال

آدميان  مؤمن  حق  خود در »   «او دين  را برگزيده  است  و بر آن  است  كه  از آن  پس   در ظلّ آن  زيست  كند . انتخاب  گذشته  و به  جواب  امتحان  رسيده
.»   روست  كه  قانون  جامعة  ديني  از آسمان  مي رسد قانونگذاري  را به  خدا وانهاده اند و اين  عين  دينداري  و حق  دينداران  است  و از اين  

حق  انسانها در انتخاب  [  مقاله  آيت اهللا منتظري  ] در سراسر آن  مقاله   « :  ولي  پنج  سال  بعد، دكتر سروش  ضمن  نقد آراء آيت اهللا منتظري  نوشت
 شده  است  و اين  بي التفاتي  نسبت  به  حقوق  بشر و عقل  بشر است  كه  كار را به   عقيده  و قدرت  عقلي  انسانها در تشخيص  حقيقت  ناديده  گرفته

 ،  دينانتخاب  كسي  كه  حق  دارد ديني  را اختيار كند چرا حق  ندارد ديني  را وانهد؟ آيا پس  از   : سؤال  اين  است . آسيب شناسي  پديده  ارتداد كشانده  است
شود؟ مگر مسلمانان  از غيرمسلمانان  نمي خواهند دينشان  را وانهند و اسالم  را بپذيرند، پس  چرا اين  امر را در جامعه  مسلمين  روا آن  حق  از او سلب  مي 

ه  نتيجه اي  متفاوت  نمي شمارند؟ آيا كافري  كه  مسلمان  مي شود غده  سرطاني  است  يا فائز به  سعادت  ابدي ؟ به  عالوه  محققي  كه  دين پژوهي  مي كند و ب
مي رسد و عقيده اش  با جمهور دينداران  فرق  مي كند، و عقلش  او را به  مسيري  ديگر هدايت  مي كند و او هم  به  حكم  خرد خويش  عمل  مي كند، آيا او 

 ، طبيعي  آب  و ختها؟ و روييدن  درختها و بوته هاي  مختلفغده اي  سرطاني  و پديده اي  مرضي  است  يا در باغستان  اجتماع  درختي  است  متفاوت  با ديگر در
 ، به  همان جا مي رسيم  كه  ولي  اگر از ديدگاه  فقه  مسلمانان  نظر كنيم . اگر از ديدگاه  حقوق  انسان  نظر كنيم  كمابيش  به  همين  جاها مي رسيم . خاك  است

  :منطقي  دموكراسي  از ليبراليسم  نيز بايد سه  نكته  را گوشزد نماييمدربارة  تفكيك  . »  فقيهان  گفته اند و مي گويند
 ، ابتدا تمام  حكومتهاي  ليبرال  دموكراتيكي  كه  ما امروز مي شناسيم« : به  گفته  مكفرسون.  ، تقدم  تاريخي  دارد ، بر دموكراسي هاي  مدرنليبراليسم:  اوالً

، جامعه  و  )سياسي(حق  انتخاب   به  بيان  ديگر، قبل  از آن  كه  دموكراسي  به  دنياي  غرب  قدم  بگذارد، جامعه  و . دندليبرال  و در مرحله  بعد دموكراتيك  ش
 واژه ي  روشن  است  كه  منظور من  از.  ، ليبرال  محسوب  مي شدو اين  جامعه  و حكومت.  ، جامعه  و خط مشي هاي  بازار، تكوين  يافته  بودندروش هاي  رقابت

 ، معناي  اصلي  آن  است ؛ يعني  اين  كه  هم  جامعه  به  آنچه  من  از صفت  ليبرال  مدنظر دارم . ليبرال  در اينجا، مفهومي  كلي  و بسيار عام  از اين  واژه  است
به  تعبير ديگر ليبراليسم  علت  بيروني  و . »   يافته  باشنداستوار گشته  و سامان آزادي  انتخاب   ، هر دو، به  قاعدة   عنوان  يك  كل  و هم  نظام  حكومتي

.پيش  شرط  وجودي  دموكراسي  بود و دموكراسي  جامه اي  در حد قامت  ليبراليسم  بود  
 ، بي  طرفي  ايدئولوژيك   رواداري ، تساهل  و تسامح  و ، دموكراسي ، برابري  سياسيآزادي: تمامي  نحله هاي  ليبرالي  در چند اعتقاد اساسي  مشتركند:  ثانياً
دكتر سروش  تمامي  اين  مقوالت  را  .  ، حقوق  بشر و انسان  محق ، پلوراليسم ، عقالنيت  انتقادي  به  تعبير پوپر و يا خردگرايي  تحولي  به  تعبير هايكدولت

 ، حل  و از اين  رو به  دليل  طرح  مسائل. (ئه  نمايد كه  با اين  مقوالت  سازگار باشدقبول  دارد و طي  دو دهه  گذشته  كوشش  نموده  قرائت  و روايتي  از دين  ارا
لذا كار .  ، ابتدا توسط  وي  مطرح  شدآنها و راهگشايي هاي  فكري  نقش  برجسته اي  داشته  و بسياري  از مقوالتي  كه  بعدها در عرصه  عمومي  به  بار نشست

پر واضح  است  كه  آنچه  سروش  از ) ار است  و بسياري  از نظريه پردازان  جنبش  اصالح طلبي  از آبشخور فكري  وي  تغذيه  مي كنندعظيم  ايشان  غيرقابل  انك
... هايك  و ،  ، ميل ، توكويل ، چون  چنان  حكومتي  به  قول  متفكّراني  نظير جفرسنآن  دفاع  مي كند، دموكراسي  به  معناي  صرف  حكومت  اكثريت  نيست

حكومت  اكثريت  ممكن  است  با آزادي  تعارض  بيابد، لذا بايد شيوه هايي  تعبيه  شود كه  به  هيچ وجه  آزادي  و .تبديل  شود ) استبداد اكثريت(ممكن  است  به  
دموكراسي  ليبرال  «به  گفتة  آلن  رايان  . راسي  سازگار مي كندليبراليسم  حاوي  معتقداتي  است  كه  آزادي  را با دموك. حقوق  اقليت  توسط  اكثريت  پايمال  نشود

.»و دموكراسي هاي  غيرليبرالي  اصالً دموكراسي  نيستند » «يگانه  دموكراسي  مشروع  است  
پذيرش  يا رد و انكار « : ه  آلن  رايانبه   گفت » مدارا و مديريت  مؤمنان« :  ، قابل  تأمل  است در اينجا عنوان  مقالة  دكتر سروش  در پاسخ  به  نگارنده

. »تسامح  و تساهل  و رواداري  در مقام  يك  حق  است  كه  بيش  از هر چيز ديگر ليبرال ها را از غير ليبرال ها جدا مي كند  
بدين  ترتيب  نشان  مي دهد كه  دموكراسي  با دين  دكتر سروش  يك  نكته  مهم  ديگر را نيز از دموكراسي  جدا كرده  و مبناي  ليبراليسم   مي داند و :  ثالثاً

در جامعة  ليبرال  كه  دين  هيچ  گاه  بر مسند قبول  «: مي نويسد. تعارض  ندارد، به  شرط  اينكه  مبناي  معرفت شناختي  ليبراليسم  را كنار بگذاريم   ) ايمان(
 ، دليلش  نه  مختار بودن   ، سكه  رايج  است طرف  مي ايستد  و رد و قبول  علمي  و عملي  دين نهايي   و حاكميت  تام  نمي نشيند و حكومت  نسبت  بدان  بي

 ، بلكه  دليل  معرفت شناسانه   ديگري  دارد و آن  اين  است  كه  فيلسوفان  ليبرال  مسائل  متافيزيك  را قابل  نقض  و آدميان  است  و نه  جايزالخطا بودن  ايشان
انند و نزاع  بر سر حقانيت  و بطالن  معتقدات  و اخالقيات  ديني  را بي نتيجه  و به  نتيجه  نارسيدني  مي شمارند و دوام  و كثرت  فرقه هاي  مذهبي  و ابرام  نمي د

مين  سبب  فتوا به  رواج  عقايد تجزّم  هر يك  بر رأي  خود و عقب  ننشستن  از مواضع  صلب  خويش  را گواه  تاريخي  صحت  اين  تشخيص  مي دانند و به  ه
. »مختلف  و همنشيني  آنها مي دهند و با نگاه  از بيرون  و از باال، جنگ  هفتاد و دو ملت  را عذر مي نهند و آنها را در طلب  حقيقت  گرفتار افسانه ها مي بينند

 ، قبض  و بسط  شگرفي  در اليسم  معرفت  شناختي  قرار داده  و با قرائتي  تازه  از دين ، آن  را پاية  پلور  ولي  چند سال  بعد با پذيرش  همين  مبناي  ليبراليستي
 )  . هرمنوتيكي( ، كثرت  مؤوَّل   ، كثرت  معلّلكثرت  مدلّل :  ، در پلوراليسم  معرفت  شناسانه  مندرج  استبه  گمان  سروش  سه  نوع  كثرت.   دين  ايجاد مي كند
عرصه  دين  عرصه اي  است  كه  اگر پاي  عقل  به  آنجا «.  يعني  دركهاي  متفاوت  و تحويل ناپذير به  يكديگر و ادلة  به  بن بست  رسيده   پلوراليسم  معرفتي  



 ، نحوة  تفكر كر دليل  يابنحوة  تف . ما سه  نحوه  تفكر داريم«.  »  مثل  عرصة  متافيزيك. رسيد به  تكافؤ ادلّه  مي رسد، يعني  به  بن  بست  برخورد مي كند
اصالً مدعايي  نيست  كه  شما دليلش  را بخواهيد، پديده اي  نيست  كه  شما  . شما نه  دنبال  علتيد، نه  دنبال  دليل » معني«در  . علت ياب  و نحوة  تفكر معناياب

دين  وقتي  پاي  دليل  به  ميان  مي آيد عقل  پنچر مي شود و تكافؤ ادله  در عرصه  ... علتش  را بجوييد بلكه  متني  است  كه  مي خواهيد معنيش  را بفهميد
اگر با دليل  جلو برويم  . اگر با علت  جلو برويم  به  مشكل  برمي خوريم  و دينداري  به  پديده اي  غيرعقالني  چون  رنگ  و نژاد تبديل  مي شود. حاصل  مي شود

وقتي  هم  عرصة  معنايابي  شد،  ... عرصه  دين  عرصه  معنايابي  است . راه  حل  رجوع  به  معنا است .  عقالني  مي شويم به  مشكل  برمي خوريم  و دچار بن بست
مي آيد و عرصه  كثرت  است  و اين  كثرت  الزمه  و مقتضاي  معنايابي  است  و اين  كثرتي  است  كه  هم  در فهم  تجربه  ديني  و هم  در فهم  متون  ديني  پيش  

حقانيت  را نه  به  ادله  راجع  كنيم  و نه   .  ، بايد در اين  جغرافيا مطرح  كنيمو حاال اگر تئوري اي  در باب  حقانيت  داريم . هيچ  چاره  ندارد و ما بايد آن  را بپذيريم
(ت  اديان  را مشابه  حقانيت  گزاره هاي  اشاري   سروش  در نهايت  حقاني.  »   ، بلكه  بايد به  معاني  و به  تفسير نسبت  دهيمبه  علل Indexical . مي داند)  
هيچ  راهي   . بوديسم  براي  بودائيان  حق  است . يهوديت  براي  يهوديان  حق  است . مسيحيت  براي  مسيحيان  حق  است . اسالم  براي  مسلمانان  حق  است

نه  بار بسيار مي توان  نهاد و نه  از سوي  آن  وعدة  بسيار [  اسالم  ] بر ديني  اين  چنين   «لذا . يگر وجود نداردبراي  برتر شمردن  يك  دين  نسبت  به  دين  د
زمة  بسط  بايد قبول  كرد كه  تشيع  و تسنن  دو پاسخ  بوده اند به  دعوت  پيامبر اسالم  و ال«.   »مي توان  داد، و نه  به  نام  آن  كارهاي  بسيار مي توان  كرد

آنها دو مكتب  كالمي اند كه  اينك  به  تماميت  رسيده اند و در قالبهاي  تاريخي  و ايدئولوژيكشان  منجمد  . تاريخي  اسالمند، نه  محصول  توطئه  اين  و آن
با .  »  مانان  بودند و اينك  عالمت  هويت  ركوديافتة  آنانآنها روزي  الزمه  و نتيجه  هويت  سيال  مسل . شده اند و بيش  از اين  بر سر آنها نزاع  كردن  نارواست

طرح  نظريه  ذاتي  و عرضي  در دين  و متعلق  به  صدر اسالم  دانستِن كل  احكام  فقهي  مگر آنكه  عكس اش  ثابت  شود و همچنين  پلوراليسم  معرفتي  و 
و »   شخصيت ها در اديان  بالعرضند«سروش  حتي  به  صراحت  مي گويد . با دموكراسي  پرسش  شودارزشي  چيز چنداني  باقي  نمي ماند تا دربارة  تعارض  آن  

لذا درنهايت  به  . اگر از دين  چيزي  جز ايمان  و تجربه  ديني  باقي  نماند، مسأله  تعارض  با دموكراسي  منتفي  خواهد شد. فقط  مردم  عامي  محتاج  نبي اند
ليبرال  دموكراسي  با ايمان  و  . دكتر سروش  يك  مؤمِن ليبرال  دموكرات  است.  »  مي توانيم  قرائتي  ليبرال  از دين  داشته  باشيم« معنا گمان  سروش  به  دو

 اقتدارگرا و توتاليتر فراهم  است    ، بسيار بيشتر از جوامعديني ) محققانه( ، امكان  زندگي  عالمانه  تجربه  ديني  تعارضي  ندارد و در يك  جامعه  ليبرال  دموكرات
 ، قلباً  ، جامعه ايبنيادگرايان.  ، همه  از دين  گريزان  باشندكه  در آنها به  رعايت  اجباري  قشر و ظواهر اكتفا مي شود و اصالً مهم  نيست  كه  در باطن

بنيادگرايان  با تمام  كوششي  كه  مي كنند، نمي توانند كفر  . ظاهري  مهم  است ، دينداري  كفر باطني  مهم  نيست. كافركيش  و صورتاً شريعت  پيشه  مي سازند
: ، متالشي  كند ساله اي  پيدا خواهد شد، تا كفر عريان  را با افشاي  آن٨هميشه  كودك  . نهان  را در زير خرقه  ظاهرپرستان  پنهان  نمايند  
بكنم  رخنه  در مسلماني  بيار بادة  پنهان  كه  يك  حكايت  فاش  بگويم  و   

  به  خاك  پاي  صبوحي  كشان  كه  تا من  مست  ستاده  بر در ميخانه ام  به  درباني 
  به  هيچ  زاهد ظاهرپرست  نگذشتم  كه  زير خرقه  نه  زنار داشت  پنهاني 

  :  آري
  در خرمن  صد زاهد عاقل  زند آتش  اين  داغ  كه  ما بر دل  ديوانه  نهاديم 

ح

در خرقه  از اين  بيش  منافق  نتوان  بود بنياد از اين  شيوه  رندانه  نهاديم    
سازگار است ؟ دكتر  ) قرآن( ، با متون  مقدس   ، كه  مقبول  دكترسروش  است اما پرسش  همچنان  باقي  است  آيا عقالنيِت ليبرالي  يا ليبرال  دموكراسي

 ، نه  اينكه  بخش  اگر كل  متن  را درنظر بگيريم. »دوديتهاي  ساختاري  در متن  هست  كه  هر معنايي  را برنمي تابدمح«سروش  اين  نكته  را قبول  دارد كه  
. ، ساختار متن  با معرفت شناسي  ليبراليستي  تعارض  داردمهمي  از آن  را ابتدا حذف  نماييم  

سوسياليسم  رقيق  و «و تركيب  . را به  دست  هرمنوتيك  در مزرعة  دين  نمي توان  نشاند ) ييا ليبرال  دموكراس(دانة  دموكراسي   :  مدعاي  ما اين  است
  :دليل  اين  مدعا به  قرار زير است . نيز قرائتي  سازگار با كتاب  و سنت  نيست » دموكراسي  و اگزيستانسياليسم

 ، بلكه   ، ساكت  نيست ، به  هيچ  وجه ، ساكت  است  ولي  متن ، به  معناي  دقيق  كلمهاقععالم  و .  شناخت  عالم  واقع  با شناخت  متن  متفاوت  است- يك  
با شناخت  و تفكر تفسيري   ) ناظر به  عالم  واقع(اگر چنين  نبود شناخت  و تفكر معلّل  . خود پيامي  و سخني  دارد و خواننده  بايد آن  پيام  و سخن  را در يابد

 ، يعني  مفهوم  امتزاج  افقها در فلسفه  هر منوتيكي  گادامر نيز ناظر به  همين  معناست .  ، كاركرد، و هدف  واحدي  مي داشتساختار، روش،  )ناظر به  متن(
، ديويد كوزنز لقه  انتقادي   ك  به  .ر. (امتزاج  افق  متن  با افق  خواننده  و مفسر و گفتگوي  ميان  متن  و مفسر در راستاي  نوعي  انتظار متعالي  براي  معنا

 ، بلكه  بايد هر چه  را متن  مي خواهد بگويد نتيجه  اينكه  نمي توانيم  هر چه  مي خواهيم  از متن  در آوريم ). فرهادپور، انتشارات  روشنگران . هوي  ترجمه  م
  . كشف  كنيم

با توجه  به   . و نحوشناسي  است ) معناي  الفاظ  در زبان  و زمان  به  كاربرده  شدن  الفاظ(= دو ـ در فهم  متن  شرط  صحت  كار الاقل  توجه  به  معناشناسي  
  : معناشناسي  و نحوشناسي  متون  كتاب  و سنت  مي توان  ديد كه

 ، چه  در ناحية  چه  در ناحية  امور واقع( الف  ـ اين  متون  حاكميت  را فقط  از آن  خدا مي دانند و بشر را، الاقل  در هر جا كه  خدا حكمي  كرده  است  
.مسلوب  االختيار مي داند ) ارزشها، چه  در ناحيه  تكاليف  

. ، و اوضاع  و احوالي  بينهايت  دارند ، مكاني اين  متون  احكامي  صادر كرده اند كه  شمول  زماني- ب    



 ، و اوضاع  و احوالي  بال منازع  باشند و دقيقاً و بر طبق   ، مكانبايد احكام  الهي  در هر زمان نتيجه  دو بند گذشته  اين  است  كه  تا بشري  وجود دارد - ج  
. آنها انديشه  و رفتار شود  

هيچ  و  ) پيامبر گرامي  اسالم  بنا به  قول  اهل  سنت( معصوم  بنا به  قول  شيعه  و ١٤( د ـ تفسيرگر اين  متون  نيز اشخاص  خاصي  معرفي  شده اند 
.نتيجه  اينكه  عالوه  بر احكام  الهي  كه  ثابت  است  تفاسير فراواني  نيز كه  ناظر به  آن  احكام اند ثابت اند. تفسيري  در مقابل  تفسير اينان  اعتبار ندارد  

 ، براي  يك  مي دانند در اين  صورت ) احكام  خمسهيكي  از ( هـ ـ از سوي  ديگر، هيچ  فعلي  نيست  مگر اينكه  كتاب  و سنت  آن  را مشمول  احكام  الهي  
 نظام  مردم  ساالر كه  بايد همة  تصميم گيريها در آن  بر اساس  رأي  مردم  باشد چگونه  امكانپذير است  كه  ديني  باشد؟ 

 حقوق  بشر حاصل  ِاعماِل عقالنيت  در حوزة  امور انساني   ، تساهل  و تسامح  و رواداري  و ، جامعه  مدني ، پلوراليزم مفاهيم  و آرايي  نظير مردم  ساالري
 ، بايد به  همة  آن  بنابراين. هيچ  انسان  مزيتي  بر انسان  ديگر ندارد: و ثانياً . هر انساني  در معرض  خطاست: اوالً : اين  عقالنيت  نشان  داده  است  كه . است

 ، قدرت  تشخيص  مصالح  و مفاسد صورت  جمعي  صورت  فردي  و نه  به  انسانها، نه  به: ه  معتقد است  كه  اّوالًچگونه  از ديني  ك. مفاهيم  و آراء ملتزم  شد
 : ، ثانياًخير و صالح  نهايي  آنها هست  و چه  چيزي  نيست  ماّدي  و معنوي  و دنيوي  و اخروي  خود را ندارند و نهايتاً نمي توانند دريابند كه  چه  چيزي  به

همين  دليلي  كه  قدرت  تشخيص  مصالح  و مفاسد در وسع  قواي  ادراكة  آدميان  نيست  آدميان  با يكديگر برابر نيستند، زيرا گروهي  از آنان  كه    به
روحانيان  و   (= اقوال  گروه  اّولند  صورت  مستقيم  يا غيرمستقيم  از علم  لدني  و الهي  برخورداند و گروه  پرشمارتري  از آنان  كه  شارحان  و مفّسران  به

روند فكري  خود   هيچ  انساني  آزاد نيست  كه  به:  ، از موضع  معرفتي  واالتري  برخوردارند؛ و ثالثاًاين  قدرت  تشخيص  را دارند و، بنابراين ) عالمان  ديني
شود كه  با اقوال  كساني  كه  خود را شارحان  و مفّسران  قول  خدا مي دانند تعارض  فرآورده اي  منجر   تسليم  شود، زيرا ممكن  است  اين  فرايند فكري  به

مي توان  آن  مفاهيم  و آراء را استخراج  كرد؟. داشته  باشد  
امي  دموكراتيك  وجود  ، امكان  تأسيس  نظ نكات  ياد شده  نشان  مي دهد كه  در چارچوب  قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  و نظام  مبتني  بر آن-٦-٢ 

لذا اگر كسي  صادقانه  به  قانون  اساسي  اعتقاد .  ، با قانون  اساسي  ما تعارض  بنيادين  دارددموكراسي  يا جمهوري  به  همان  معنايي  كه  در همه  دنياست. ندارد
 ، و تأسيس  نظام   قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران  ناممكن  استدموكراسي خواهي  در چارچوب .   داشته  باشد، نمي تواند مردم ساالري  را طلب  نمايد

مي خواند و لذا واليت  فقيه  نمي تواند  » مشركانه«را  » نظام  دموكراسي«از اين  رو آيت اهللا جوادي  آملي   . دموكراتيك  منوط  به  تغيير قانون  اساسي  است
 ، براي  از ميان  برداشتن  سلسلة  پادشاهي  قاجار، مسئلة  تأسيس  جمهوريت  را  رضاخاِن سردار سپه١٣٠٢ي  در سال  وقت.   باشد ) يعني  مشركانه(دموكراتيك  

اين  مجلس  « : مدرس  رهبري  جناح  مخالفان  جمهوريت  را در مجلس  به  دست  گرفت  و اعالم  داشت. مطرح  كرد، علماي  بزرگ  در مقابل  وي  ايستادند
مدرس  براي  به  شكست  كشاندن  .  »   است  هر كس  عقيده اش  مخالف  قانون  اساسي  و طرفدار جمهوري  است  بايد چشمش  كور از در برود بيرونمشروطه 

 ، جمهوري خواهي  باال گرفتوقتي  احساسات  مذهبي  ضد.  ، رحيم زاده  صفوي  را به  اروپا فرستاد تا احمدشاه  را ترغيب  نمايد به  ايران  بازگرددطرح  رضاخان
چون  من  و كليه   ... هموطنان«: سردار سپه  ناچار به  قم  نزد مراجع  تقليد رفت  و براساس  رهنمود آنها از جمهوريت  دست  برداشت  و بيانيه  زير را منتشر كرد

لهذا در موقعي  كه  براي   ... رگترين  وظايف  و نصب العين  خود قرار داده ، محافظت  و صيانت  ابهت  اسالم  را يكي  از بزآحاد و افراد قشون  از روز نخستين
 ، با معظم لهم  در باب  پيش  آمد كنوني  تبادل  افكار نموده  و باالخره  مشرف  شده  بودم ) ع (توديع  آقايان  حجج  اسالم  و علماء اعالم  به  حضرت  معصومه

 ناس  توصيه  نمايم  عنوان  جمهوري  را موقوف  و در عوض  تمام  سعي  و هم  خود را مصروف  سازند كه  موانع  اصالحات  چنين  مقتضي  دانستيم  كه  به  عموم 
اين  است  كه  به  تمام  وطن خواهان  و عاشقان  اين  منظور مقدس  نصيحت  مي كنم  كه  از تقاضاي  جمهوريت   ... و ترقيات  مملكت  را از پيش  برداشته

). رضا(رئيس الوزرا و فرمانده  كل  قوا .  ، با من  توحيد مساعي  نمايندف نظر كرده  و براي  نيل  به  مقصد عالي  كه  در آن  متفق  هستيمصر  
ون  در تشكيل  چ« : هم  تلگراف  كردند كه )  ، عبدالكريم  حايري  يزدي ، محمدحسين  نائينيسيد ابوالحسن  اصفهاني : آيات  عظام( سه  مرجع  تقليد 

 ، آقاي  جمهوريت  بعضي  اظهاراتي  شده  بود كه  مرضي  عموم  نبود و با مقتضيات  اين  مملكت  مناسبت  نداشت  لهذا در موقع  تشرف  حضرِت اشرف
و اعالن  آن  به  تمام  بالد را خواستار شديم  و رئيس الوزراء دامت  شوكته  كه  براي  موادعه  به  دارااليمان  قم  نقض  اين  عنوان  و الغاي  اظهارات  مذكوره  

.»  اجابت  فرمودند انشاءاهللا تعالي  عموماً قدر اين  نعمت  را بدانند و از اين  عنايت  كامالً تشكر نمايند  
مي  و ديگري  عدم  سازگاري  با سطح  يكي  عدم  رضايت  عمو:  گويي  جمهوري  تمام  عيار هيچ  تعارضي  با دين  نداشت  و تنها دو مشكل  پيش  روي  بود

 ، رفع  و حل  شوند، يعني  اكثريت  مردم خواهان  جمهوري  تمام  عيار باشند و پيش  شرطهاي  پرسش  اين  است  كه  اگر اين  دو مشكل  و مسأله . توسعه  ايران
مهوري  تمام  عيار خواهند بود؟اجتماعي  آن  آماده  و حاضر باشد، آيا فقها نظراً حاضر به  تأييد يك  نظام  ج  

افراد «نيست  و مگر شيخ  فضل اهللا نوري  در انتقاد از اصل  هشتم  متمم  قانون  اساسي  مشروطه  كه  مي گفت   ) مساوات( مگر جمهوري  مبتني  بر برابري  
ديني  تأمل  كن  در احكام  اسالمي  كه  چه  مقدار تفاوت  گذاشت  بين  حاال اي  برادر  . محال  است  با اسالم  مساوات« : نمي گفت» مملكت  متساوي الحقوق اند

 ، اسالمي  كه  اين  قدر تفاوت  گذارد بين  اي  برادر ديني ... موضوعات  مكلفين  در عبادات  و معامالت  و تجارت  و سياسات  از بالغ  و غيربالغ  و عاقل  و مجنون
اي  ملحد اگر اين  قانون  دولتي  مطابق  اسالم  است  كه  ممكن  نيست  در  ... مي شود گفت  كه  معتقد به  مساوات  است ، چگونه  موضوعات  مختلفه  در احكام

.»آن  مساوات     



 ، از طرح  وي  هي اگر نظام  جمهوري  با دين  اسالم  تعارض  نداشت  و اگر مراجع  تقليد به  جاي  تشويق  رضاخان  به  حكومت  كردن  در قالب  نظام  پادشا
براي  تأسيس  نظام  جمهوري  حمايت  مي كردند، حتي  اگر رضاخان  خود را رئيس  جمهوري  مادام العمر اعالم  مي كرد، احتماالً وضع  دموكراسي  در ايران  

.بهتر بود و ما مراحلي  از فرايند را طي  كرده  بوديم  و شايد نيازي  به  انقالب  نمي افتاد  



 
 
 
ل  سوم فص   

  ، مشكالت  و بحران ها مسائل
 
رفتارهاي  فردي  و جمعي  مشاهده پذير، مسائل  اساسي اي  چون  . ، مي توان  به  مشكالت  وبحران هاي  كشور پي  برد »تحليل  رفتاري«از طريق   

نگونه  رفتار مي كنند؟ علل  و دالئل  رفتارفردي  و جمعي  ما چرا كنشگران  اي. مشاركت  سياسي  و ظرفيت  باالي  خشونت  در جامعه  را برجسته  خواهد كرد
 كدام  است ؟ نارضايتي  و بي ثباتي  محصول  چه  شرايطي  است ؟

 ،  از آن  ، مي تواند در فهم  بحران  و راههاي  خروج بذل  توجه  به  برخي  از دستاوردهاي  علوم  اجتماعي  در تحليل  وضعيتي  كه  در آن  به  سر مي بريم-٣ 
: بدون  آنكه  راه  حلي  براي  مسائل  زير نشان  دهد، راه  به  جايي  نمي برد » بن  بست«هر گونه  مدلي  براي  خروج  از .ما را ياري  نمايد  

اصله  از يك  اصل  حقوقي  نقض   فساد سياسي  زماني  روي  مي دهد كه  يك  كارگزار قانون  را به  نفع  خودش  با قرباني  كردن  منافع  اجتماعي  ح-١-٣ 
ارتشاء، حامي پروري  و رانت جويي  سه  مصداق  مهم  .  ، فساد سياسي  نام  داردبه  تعبير ديگر، سوء استفاده  از قدرت  عمومي  به  نفع  منافع  خصوصي. مي كند

 دوستان  يا خويشاوندان  به  مناصب  دولتي  يا نشان  دادن  رفتار تبعيض آميز حامي  پروري  نوعي  از فساد است  كه  به  نصب  غير قابل  توجيه . فساد سياسي اند
( مريدپروري  . نسبت  به  آنها اشاره  دارد clientelism ( نوعي  نظم  اجتماعي  مبتني  بر روابط  ميان  يك  حامي   )  patron و افرادمرتبط  با وي  كه   ) 

وقتي  . ره مندي  آزمندانه  اعضا از اين  روابط  و امكانات  و نزد جمعي  است  كه  با يكديگر ارتباط  برقرار كرده اندتأكيد آن  بخصوص  در حوزة  سياسي  بر به
  رانت  وقتي. حامي  يك  پست  دولتي  دارد و يا از كساني  كه  داراي  مشاغل  دولتي  هستند منافعي  دريافت  مي كند، حمايت  و فساد بر هم  منطبق  مي شوند

 ، اتخاذ تصميمات  اجرايي  يا اجراي  قوانين  و سياست هاي  موجود امتياز ويژه اي  براي  گروهي  خاص  در نظر  ، سياست گذاريپديد مي آيد كه  در قانون گذاري
. ان  بدست  آيد، رانت جويي  محقق  مي شودوقتي  اين  گونه  امتيازها از طريق  فشار و چانه زني  گروه هاي  ذي نفع  با قانون  گذاران  و حاكم. گرفته  شود
.  ، معافيت ها، مجوزها و حتي  بسياري  از ممنوعيت ها مي تواند معطوف  به  منافع  گروه هاي  ذي نفع  باشد ، سهميه بندي ها، نرخ  گذاري هاي  ترجيحيبنابراين

اقدامات  رانت  جويانه  معموالً رقابت  آزاد . ر مي شود، اقتصاد و جامعة  رانتي  پديد مي آيد ، فراگيوقتي  فرايند چانه زني  براي  كسب  سهم  بيشتر از كيك  اجتماع
سياست هاي  رانت طلبي  نه  تنها كارايي  اقتصادي  ندارند و زيان  . واحدهاي  اقتصادي  و سازوكار بازار را مختل  مي كند و منفعت  عمومي  را كاهش  مي دهد

 ، عدم  پذيرش  نابرابري هاي  درآمدي  و سرانجام  رفتار ضد  ، صدمه  زدن  به  مشروعيت  دولتي  مي آورند، بلكه  به  بدبيني  عموميمصرف كنندگان  را در پ
. اجتماعي  منجر مي شوند  

رشد مستمر فساد، حامي پروري  . ي يايد ، رانت جويي  و سوءمديريت  در بافت  رژيمي  تنيده  شد، حمايت  مردم  از رژيم  زوال  م وقتي  ارتشاء، حامي پروري
. ، پايه هاي  مشروعيت  سياسي  را اندك  اندك  تضعيف  مي كنندو ناكارآمدي  

 ، فساد را داراي  كار ويژة  مثبت  در كشورهاي  در حال  توسعه  تلقي   ، در چارچوب  نظريه  نوسازي ، چون  هانتينگتون برخي  تحليل گران١٩٦٠ در دهة  
 ، كارآمدي  را تشويق  كرده  و به  دور زدن  آنها مدعي  بودند كه  فساد در كشورهاي  در حال  توسعه  مي تواند انگيزه  سرمايه  گذاري  بوجود آورده. دمي كردن

كه  جايگزين  بي كفايتي  رويه هاي   » نيانگيزه  پنها«فساد مانند روغني  دانسته  مي شد كه  با ايجاد . تأخيرها و تشريفات  اداري  در ديوانساالري  ياري  برساند
در پايان  قرن  بيستم  هم  مانوئل  كاستلز بر اين  نكته  تأكيد . رسمي  اداري  مي شود به  تقويت  همگرايي  اجتماعي  و نيز توسعه  اقتصادي  ياري  مي رساند

ولي  آن  دولتها بسيار كارآمد و توسعه  گرا  . بوده  است )  ، سنگاپور و هنگ  كنگن ، تايواكره  جنوبي(مي نهد كه  فساد يكي  از اجزاي  چهار ببر شرق  آسيا 
 است  كه  دستگاه  اداري  را از اجراي  وظايفي  كه  بر عهده  دارد باز كارايي   ، فساد تنها وقتي  مانعي  بر سر راه   از نظر كاركردي«به  نظر كاستلز . بودند
 به  شمار مي آيد كه  دولتي  دموكراتيك  بر مسند امور باشد و در برابر جامعه اي  مدني  كه  انتظار دارد مشروعيت  نعي  در برابر و تنها در صورتي  ما. بدارد

:با اين  همه  فساد از چندين  مسير، رشد اقتصادي  را كند مي سازد. »  [ باشد ] منافع  عمومي  بر منافع  خصوصي  مقدم  شمرده  شود، پاسخگو    
(چون  به  صورت  نوعي  ماليات  يا هزينة  سربار عمل  مي كند و موجب  افزايش  هزينة  مبادله   )  الف transaction cost يا همان  هزينه هاي  )  

.غيرقابل  پيش بيني  مي شود، سطح  سرمايه گذاري  را كاهش  مي دهد  
اساس  قدرت   اساس  كارآيي  و ارزش  افزودة  آنها كه  بر افراد نه  بر  ا كه  پرداختها بهچر. به  تخصيص  ناكارآمد منابع  و استعدادها مي انجامد )  ب

.چانه زني  آنها خواهد بود  
.منابع  مالي  بين  المللي  را از پروژه هاي  كمك  رساني  در كشورهاي  جهان  سوم  دور مي سازد )  ج  
. عواقب  وخيمي  براي  بودجه  به  همراه  دارد درآمدهاي  مالياتي  حكومت  را كاهش  مي دهد كه)  د  
.كيفيت  خدمات  زيربنايي  و عمومي  را تضعيف  مي كند)  هـ  
. تركيب  هزينه هاي  دولتي  را برهم  مي زند)  و  



ده  دولت ها در اقتصادهاي  قرن   گزارش  سازمان  ملل  از نقش  دولت ها در توسعه  اقتصادي  در قرن  بيستم  نشان  مي دهد كه  حضور و مداخله  گستر
 به  ويژه  اقتصاددانان  نهادگرا، طرفداران  راست  -رويكرد عمومي  اقتصاددانان   .  ، نينجاميده  است ، در مقايسه  با عدم  مداخلهبيستم  الزاماً به  نتايج  مطلوبتري

لمرو دولت  بايد تا حداقل  ممكن  كوچك  شود و تا آنجا كه  ممكن  است   در دو دهه  اخير اين  است  كه  ق-جديد و اقتصاددانان  كالسيك  جديد 
دولت  حداكثري  به  فساد حداكثري  منتهي  مي شود و دولت  . مكانيسم هاي  بازار بايد جايگزين  نظارت  اداري  شوند تا فساد تا حد ممكن  كاهش  يابد  

. ، فساد دولتي  را به  حداقل  مي رساندحداقلي  
هر از گاهي  برخي  از موارد .  ، بلكه  مسئوالن  بلند پايه  نظام  نيز وجود آن  را تأييد مي كننداد سياسي  گسترده  امري  است  كه  نه  تنها مخالفان فس

.  در مطبوعات  مطرح  مي شود  اما مسأله  فساد، ريشه اي  و عميق تر از آن  است  كه . كوچك  فساد، بر اثر نزاع هاي  جناحي  به  عرصه  عمومي  مي كشد  
 نمايشگر حداقل  فساد و ١٠مطابق  جدول  زير، عدد .  كشور جهان  از نظر ميزان  انواع  فساد و كارايي  در جايگاه  شصت  و پنجم  قرار دارد٦٧ايران  در ميان  

  .حداكثر كارايي  و عدد صفر نمايانگر حداكثر فساد و حداقل  كارآيي  است
 

رديف        شاخص فساد  كشور 
  شاخص كارايي   شاخص كارايي شاخص كارآيي 

   ) ١(  دستگاه    مقررات  اداري  
  ساختارحكومتي  قضايي 

    ) ٢(  ) ٣(   
)٣و١،٢ميانگين  (  

  ١ ١٠   سوئيس     ١٠   ١٠   ١٠  
  ٢ ١٠   هلند    ١٠   ١٠   ١٠  
  ٣ ١٠   سنگاپور    ١٠   ١٠   ١٠  
  ٤ ١٠   زالندنو    ١٠   ١٠   ١٠  
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  

  ٦٤ ٥/١   اندونزي     ٧٥/٢   ٥/٢   ٢٥/
٢ 

  ٦٥ ٢٥/٣   ايران     ٢٥/١   ٢   ١٧/
٢ 

  ٦٦ ٢   هائيتي     ٢   ٢   ٢  
  ٦٧ ١   زئير    ٦٦/٢   ٢   ٨٩/

١ 
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 ، بايد تكليف  خود را با فساد سياسي  روشن  كند و نشان  دهد كه  چگونه  وبا چه  روشهايي  مي خواهد اين  مرض  هر رويكردي  براي  خروج  از بن بست 
رويكرد . كان ناپذير مي سازد ، حل  اين  مشكل  را اماقتصاد دولتي  مندرج  در قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  و دولت  حداكثري. سرطاني  را درمان  نمايد

 مشروطه خواهي  چه  راه  حلي  براي  اين  مسئله  دارد؟
لذا بايد ريشه  فساد، يعني  .  ، ام الفساد است  و مرداب  استبداد، جز فساد و ديگر رذايل  چيزي  در انبان  ندارد ، خودكامگي در عين  حال  به  گمان  برخي

.ش  نيز به  همراهش  نابود شوندخودكامگي  را زد تا علفهاي  هرز  
 ، اُبژه هاي  نسلي. به  مجموعه اي  از انسانها كه  در اُبژه ها يا نمادهاي  نسلي  با يكديگر سهيم  شده اند، نسل  گفته  مي شود: شكاف  نسلي  -٢-٣ 

تقريباً هر بيست  تا بيست  و . چوب  شكل دهندة  نسل  خاصي  را دارندپديده هايي  هستند كه  براي  ايجاد حسِّ هويِت نسلي  به  كار گرفته  مي شوند و حكم  چار



 ، تعريفي  جديد ارائه   ، ديدگاه هاي  سياسي  و قهرمان هاي  اجتماعي ، ارزشها، پسندها، عالئق  هنريپنج  سال  نسلي  جديد ظهور مي كند كه  از فرهنگ
 ، شي ء يا رويدادي  كه  از نظر فرد، نشانگر نسل  اوست  و به  ياد آوردنش  احساسي  از نسِل خوِد او را  ، مكاناُبژه هاي  نسلي  عبارت  است  از شخص. مي كند

 :  ، رويدادها و چيزهايي  را بر مي گزيند كه  براي  هويت  آن  نسل  داراي  معنايي  خاص  است ، اشخاصهر نسلي  آن  اُبژه هاي  نسلي. در ذهنش  زنده  مي كند
  .  ، سبك  زندگي ، قهرمانان ، كلمات  و تعابير زباني نحوة  تزئين  اتاقها، نوع  موسيقي ،مد لباس

به  تعبير ديگر، دگرگوني  صريح  در سليقه هاي  .  نسل  جديد با نسخ  پاره اي  و با تجديدنظر و تفسير مجدد پاره اي  از اُبژه هاي  نسل  قبل  ظهور مي كند
 ، زوال  و پيوستن  خود و اُبژه هايش  به  تاريخ  را چرا كه  انقراض. اين  رفتار، نسل هاي  قبلي  را بهت زده  مي كند . سل  جديد است ، عالمت  ظهور ننسل  قبلي
 از ترغيب  و خشونت  تلقي  مي كنند و باخصومت  و توسل  به  آميزه اي  » غصب  جايگاه«از اين  رو برخي  از نسلها، جايگزيني  نسل  جديد را نوعي  . برنمي تابد

.با نسل  جديد روبه رو مي شوند  
 تفاوت  نسلها كه  امري  كامالً طبيعي  است  و نماد تفاوت  برداشتي  است  كه  آحاد هر نسل  از دوره  و زمانه  خود دارند، در ايران  به  شكلي  بارز در تفاوت  

گفتمان  وسبك  زندگي  نسل  .  به  دنيا آمده اند٥٧ بيش  از نيمي  از جمعيت  كشور پس  از انقالب   . خود را نمايان  كرده  است٨٠ و نسل  دهه  ٥٠نسل  دهه  
دربارة  شكاف  نسلي  و بيگانگي  . آرمانها، عالئق  و مطالبات  اين  دو نسل  به  طرز عجيبي  متفاوت  از يكديگرند . جديد بسيار متفاوت  از نسل  انقالب  است

ولي  سخن  دقيق  آن  است  كه  هويت  نسل  . سخن  مي گويد » بحران  هويت«نسل  پيشين  نگران  نسل  جديد است  واز . ر بحث  مي شودنسل  جوان  بسيا
دگي  اين  نسل  به  سبك هاي  مختلف  زن . جديد با نسل  دهه  پنجاه  متفاوت  است  وسخن  دقيق تر آن  است  كه  نسل  جديد داراي  هويت  واحدي  نيست

گروه  مرجع  اين  . نه  تنها قهرمانانش  جالل  آل احمد و شريعتي  نيستند، بلكه  اساساً چهره هاي  سياسي  و ايدئولوگ ها، قهرمانان  او نيستند. خوشامد مي گويد
 سپري  شده  ٥٠عصر نسل  دهه   .  نشده  است معيارهاي  اخالقي  گذشتگان  فروريخته  است  و اخالق  جديدي  جايگزين  آن . نسل  بسيار متنوع  ومتكثر است

نسل  جديد، هنرپيشه ها، خواننده ها، ورزشكاران  و متفكران  غربي  را به  مراتب  بيشتر از ميراث  فرهنگي  و  . است  و تداوم  گفتمان  آن  نسل  امكان پذير نيست
. جو مي كندديني  خود مي شناسد و گروه هاي  مرجع  خود را در ميان  آنان  جست  

 ، شكاف  خودكامگي  ـ خفقان  ودموكراسي  ـ آزادي  است  ،مطالبات  اصلي  نسل  جديد، آزادي هاي   در حاليكه  اصلي ترين  شكاف  عرصه  سياست
 ، نه  استة  اصلي  اينان  تغيير زندگي  استخو. غربي  براي  اين  نسل  از كليه  نزاع هاي  سياسي  بيشتر جاذبه  دارد...  ، فيلم هاو ، كنسرتموسيقي . اجتماعي  است
اما بهر  . با قدرت  خودكامه  مخالفند، چون  در جستجوي  تجربه هاي  شخصي  اند و قدرت  خودكامه  راه هاي  خودآفريني  را مسدود كرده  است . تسخير قدرت

 مي خواهد با عرصه  سياسي  چفت  شود، نسل  جديد از بين  محافظه كاران  و  حال  وقتي  نوبت  به  انتخاب  در عرصه  سياست  فرا مي رسد و عرصه  اجتماعي
.  چراكه  احساس  مي كند اينان  محدوديت هاي  اجتماعي  ـ فرهنگي  كمتري  بر آنان  تحميل  خواهند كرد.  ، به  اصالح طلبان  رأي  مي دهداصالح طلبان  حاكم

و گرنه  ميليون ها تن  از اين  نسل  در انتخابات  شركت  نمي كنند، چون  آن  را  . انتخابات  شركت  مي كنند صادق  استالبته  اين  حكم  درباره  آنها كه  در  (
شكاف  «له  از اينرو مسأ.) فقط  از آراء آنها براي  سركوب  مطالباتشان  استفاده  مي شود. نمايش  بيهوده اي  مي يابند كه  هيچ  تأثير مثبتي  در زندگي  آنها ندارد

مطابق  قانون  اساسي  . رويكرد مشروطه خواهي  نمي تواند به  مطالبات  اين  نسل  پاسخ  بگويد.  ، ارتباط  وثيقي  داردبا هر مدلي  براي  خروج  از بن بست » نسلي
.  و اشكال  خاصي  را به  همگان  تحميل  مي كند  فرهنگي  به  طور گسترده  دخالت  كرده- ، دولت  در بسياري  از عرصه هاي  اجتماعي  جمهوري  اسالمي

 فرهنگي  نظريه  مشخصي  ارائه  -رويكرد مشروطه خواهي  فقط  به  دنبال  محدود كردن  قدرت  خودكامة  سياسي  است  ولي  دربارة  عرصه هاي  اجتماعي  
را وظيفه   ) مثالً حجاب  اجباري( اجتماعي  را مي پذيرد؟ آيا اجراي  احكام  -در عرصه هاي  فرهنگي   » دولت  حداقلي« ، آيا مدل  مشروطه خواهي. نمي كند

جمهوري  اسالمي  حذف  مي شود و از  ) فقهي( ، اجراي  احكام  را وظيفه  دولت  نداند، در آن  صورت  ابعاد شرعي  دولت  نمي داند؟ اگر نظرية  مشروطه خواهي
از اينرو اگر نظريه  مشروطه خواهي  تا اين  حد پيش  . ت  را به  عهده  ندارد، نيازي  به  فقها و واليت  فقيه  هم  نداردآنجا كه  ديگر دولت  وظيفه  اجراي  شريع

.گويدرود، با جمهوري  اسالمي  وداع  كرده  و لذا ديگر نظريه  مشروطه خواهي  نيست  و اگر تا اين  حد پيش  نرود، نمي تواند به  مشكل  شكاف  نسلي  پاسخ  ب  
افزايش  آموزش  و  . تقاضاهاي  عمومي  فزاينده  و غيرقابل  ارضا، يكي  از مشخصات  وضعيت  كنوني  كشور ما است :  انقالب  انتظارات  فزاينده-٣-٣ 

 مشابه  و كشورهاي  توسعه  يافته  و   ، مشاهده  تحوالت  كشورهاي ، طرح  انديشه هاي  مدرن  عدالت طلبانه  و مشاركت جويانهسواد، اعالم  برنامه هاي  اصالحي
همه  مي خواهند به  دانشگاه  .  ، مطلقاً امكان  پاسخگويي  بدانها را نداردمقايسه  آنها با عقب ماندگي  ما، منجر به  مطالبات  گسترده اي  شده  است  كه  نظام

واهند ازدواج  كنند، مي خواهند مسكن  داشته  باشند، خواهان  تفريح  و شادي اند، بروند، همگان  طالب  اشتغال  به  شغلي  آبرومند هستند، همه  جوانها مي خ
خواهان  كاهش  كنترل  حكومت  در روابط  دو جنس  هستند، خواهان  عدم  دخالت  در حوزه  خصوصي   هستند، كارمندان  و كارگران  خواستار افزايش  حقوق  

برخي  از ديگر مطالبات  مردم  ...  ، ارتباط  با شهروندان  ديگر كشورها و ، اينترنتآزادي  ماهواره. اهش  نرخ  تورم اندو امنيت  شغلي اند، و باالخره  خواستار ك
  . است

 طور گسترده  در  وقتي  دولتي  به . و پاسخ  به  مطالبات  شهروندان  نيست...)  ، اعتياد و ، فقر، فحشا، تورمبيكاري( ولي  دولت  قادر به  حل  مسائل  اجتماعي  
دولت  حداكثري  در مقابل  . زندگي  مردم  دخالت  كند، نظام  سياسي  نهايتاً به  عنوان  مسئول  مشكالت  اجتماعي  شناخته  مي شود و بايد هم  شناخته  شود

. ده اي  براي  حل  همه  مشكالت  اجتماعي  پديد مي آورد ، انتظارات  گسترتالش  براي  انجام  اصالحات  ناقص. انتظارات  فزاينده  و حداكثري  فلج  خواهد شد
ولي  ساخت  سياسي  اقتدارگرا به  دليل  سرشت  غيردموكراتيك  خود فاقد ظرفيتهاي  الزم  براي   . تنها راه  ممكن  اقدام  به  اصالح  ساختاري  و بنيادين  است



يكي  از اوصاف  نظام هاي   » ناكارآمدي  فزاينده«.  كه  اين  وضع  بالقوه  بحران زا نيز مي باشدجذب  اين  انتظارات  و پاسخ  بدانها مي باشد و پيدا است 
  .اقتدارگراست

 ، كاالها و شرايط  انتظارات  ارزشي.  ، محروميت  نسبي  ناميده  مي شوداختالف  ميان  انتظارات  ارزشي  و تواناييهاي  ارزشي :  محروميت  نسبي-٤-٣ 
اگر توانايي ها نستباً  .  ، كاالها و شرايطي  هستند كه  عمالً در اختيار مردم  استتواناييهاي  ارزشي. هستند كه  مردم  خود را مستحق  آنها مي دانندزندگي اي  

اگر همراه  با افزايش   .  روبه رو هستيمثابت  باقي  بمانند ولي  انتظارات  افزايش  يابند و تشديد شوند، با محروميت  ناشي  از بلندپروازي  يا محروميت  آرزويي 
اگر انسانهايي  كه  به  طور مداوم  از كاالهاي   .  ، توانايي ها به  طور همزمان  شديداً كاهش  يابد، با محروميت  پيش  رونده  مواجه  هستيمشديد انتظارات

حكومت  در صدد رفع  محروميت  آنها است  ولي  در عمل  هيچ  اتفاقي  نيفتد، بر ارزشمند و شرايط  مناسب  زندگي  محروم  شده اند، بر اين  باور باشند كه  
تمركز قدرت  و منابع  در دست  دولت  و تأثير چشمگير رژيم  بر زندگي  .  ، به  طرف  خشونت  سياسي  متمايل  خواهند شدمبناي  نظرية  محروميت  نسبي

اگر مردِم شديداً ناراضي  گمان  برند كه  نظام  سياسي  ظرفيت  و منابع  حل  محروميت  آنها را دارد . ي  خواهد كرد ، نارضايتي ها را سياساكثريت  يا تمامي  مردم
در  ، مقامات  هيچ  اقدام  مؤثري  انجام  نمي دهند، احتمال  توسل  به  روش هاي  غيرمسالمت آميز به  منظور كنترل  نظام  سياسي  و قرار دادن  آن  ولي  در عمل

مسدود كردن  راههاي  مسالمت آميِز طرح  نارضايتي  و بيان  مطالبات  از سوي  دولت  و گروههاي  قدرتمند  . خدمت  منافع  و مطالبات  افزايش  خواهد يافت
در حالي  كه   . يوه اي  مفيد و مؤثر است ، اعتراض كنندگان  را بدان  سو مي راند كه  توسل  به  خشونت  براي  دستيابي  به  اهداف  و منافع  ملموس  شاجتماعي

خط  گسل  ناشي  از فعاليت  نسل  جديد تنها لرزه هاي  خفيفي  را در زيردستان  آهنين  اقتدار محافظه كاران  ايجاد مي كند، به  محض  اين  كه  شتاب  سياسي  
.هاي  اقتدارگرايي  را در هم  خواهد كوبيدفرآيند تجديد ساختار اين  فشار را كاهش  دهد، امواج  لرزه هاي  آن  بنيان  

(ـ بحران  مشاركت   ٥ـ٣  Political Participation  ، نمايانگر ساخت  سياسي  به  شدت  متصلبي  است  كه  تمامي  راههاي  نكات  پيشين) : 
هر نوع  اقدام   .  ، بحران  مشاركت  است پيامدهاي  انسداد سياسييكي  از. اين  امر پيامدهاي  زيادي  به  دنبال  دارد . مشاركت  عادالنه  را مسدود كرده  است

 ، مقطعي  يا مستمر براي  تأثيرگذاري  بر انتخاب  سياست هاي  كلي  نظام  و عمومي  كشور،  ، سازمان  يافته  يا بي سازمان ، موفق  يا ناموفقداوطلبانه  شهروندان
 ،  ، از طريق  به كارگيري  روش هاي  قانوني  يا غيرقانوني در سطوح  مختلف  حكومتي  اعم  از محلي  و يا ملي ادارة  امور عمومي  يا گزينش  رهبران  سياسي

مشاركت  به  معني  تالشهاي  مردم  عادي  در هر نوع  نظام  سياسي  جهت  نفوذ بر كارهاي  حاكمان  خود و گاهي  تغيير دادن  . نام  دارد » مشاركت  سياسي«
 ، انواع  اعتراض  و خشونت  اينك. اين  امر ممكن  است  بر دستور كار و خط مشي ها، يا در سطوح  پايين تر، بر روي  اجراي  آنها متمركز باشد . تآنان  اس
كت  در نظام  سياسي اند  ، تقاضاها و رفتار افراد و گروههايي  را كه  خواستار مشاروقتي  فرومانروايان  سياسي.  ، نوعي  مشاركت  به  شمار مي آيدسياسي

. نامشروع  و غيرقانوني  تلقي  كنند، يا اگر شهروندان  قدرِت حكام  را نامشروع  بدانند، تعارضي  بروز خواهد كرد كه  بحران  مشاركت  نام  دارد  
 و اجابت  آن  را مترادف  با از دست  دادن  قدرِت  اقتدارگرايان  حكومت  را حق  ويژه  خود مي دانند و تقاضاي  مشاركت  سياسي  ديگر گروهها را نامشروع 

اقتدارگرايان  . اقتدارگرايان  مطالبات  و ترجيحات  مشاركت كنندگان  سياسي  را نامشروع  قلمداد مي كنند و مانع  تحقق  آنها مي شوند. غيرانتخابي  خود مي دانند
) ٥٦اصل  (مورد تأييد آيت اهللا خميني  و قانون  اساسي   » حق  تعيين  سرنوشت«.  خاموش  مي نامندتمامي  روش هاي  مسالمت آميِز بيان  مطالبات  را براندازي 

هيچكس  با حرف  زدن  يا نوشتن  مقاله  برانداز . مورد پذيرش  نيست  و اگر فردي  خواهان  رفراندوم  براي  تعيين  نوع  حكومت  شود، متهم  به  براندازي  مي شود
 ، قيام  مسلحانه اي  است  كه  از سوي  گروه  يا يك  سازمان  متشكل  صورت  مي گيرد و نيازمند اسلحه  و مواد منفجره  است  دازي  مطابق  قانونبران. نمي شود

تعيين  سرنوشت  را خواستار ولي  فردي  كه  خواهان  رفراندوم  دربارة  نظام  مي شود، عملي  مسالمت آميز براي   ).  قانون  مجازات  اسالمي١٨٨ تا ١٨٣مواد (
.است ؛ تقاضايي  كه  اگر امكان  آن  فراهم  شود، به  اقدامي  مسالمت آميز بدل  خواهد شد» تقاضا«اين  يك   . شده  است  

توافق  حاصل  ) ين  تقاضاهابراي  تام( اگر بين  اقتدارگراياِن حاكم  و مخالفاِنخواهان  مشاركت  بر روي  مشروعيت  تقاضاها و اعتبار رويه هاي  نهادي  
به  تعبير ديگر يك  نظام  سياسي  وقتي  مي تواند بحران  مشاركت  را حل  نمايد كه  بين  قدرتمندان  و . شود، به  احتمال  زياد بحران  مشاركت  حل  خواهد شد

ولي  اقتدارگرايان  روش هاي  . ن  به  رأي  و خواست  مردم  فراهم  گردد ، اجماع  يا توافق  گسترده اي  حاصل  شود و امكان  گردن  نهادفاقداِن قدرِت طالِب آن
 ، ، بستن  فله اي  مطبوعات )قتل هاي  زنجيره اي(پروژه  قتل عام  درماني  . محدودكننده  و سركوب  را انتخاب  كرده اند و بحران  مشاركت  را تشديد مي كنند

 ، دكتر  حبس  آيت اهللا منتظري  در بيت  خود  ، ناممكن  شدن  امكان  تدريس  اساتيدي  چون  دكتر سروش ،زنداني  كردن  فعاالن  سياسي  ـ مطبوعاتي
 ، حمله  اوباش  به   ، حمله  به  كوي  دانشگاه  تهران ، دكتر محسن  كديور و مهاجرت  آنها و صدها متفكر و انديشمند ديگر به  مغرب  زمينسّيدجواد طباطبايي

  .ي  و بسياري  از ديگر موارد، نمونه هايي  از سركوب  به  منظور ممانعت  از مشاركت  استتجمعات  قانون
 ، عبارت  از ميزاِن ناشايستگِي يك  حكومت  و به  معناِي فراروي  از آستانه  عدم  مشروعيت .  بحران  مشروعيت  نتيجه  منطقي  بحران  مشاركت  است

اختالف  ميان  انتظارات  مردم  درخصوص  انواع  ارزشهاي  .  ، مستحّق اعتراض  و مخالفت  مردم  مي شودي  كه  دولتتحّمِل شهرونداِن آن  است ؛ به طور
تصلب  سياسي  موجود دامنة  . مشاركتي  و امنيتي اي  كه  رژيمهايشان  بايد فراهم  كنند و آنچه  واقعاً فراهم  مي كنند، به  عدم  مشروعيت  منتهي  مي شود

 ، روشنفكِر اگر اين  بحران ها واقعي  است  و تنها دورنماي  پيِشرو، بناپارتيسم  يا انقالب  است. ن  مشاركت  و بحران  مشروعيت  را گسترش  مي دهدبحرا
 عرصه  عمومي  چه  دارويي  براي  درمان  اين  امراض  تجويز مي كند؟

ورود تكنولوژي  و  . القي  مي زيست  كه  با ديگر شئون  معيشتي  و معرفتي  مان  تناسب  داشتجامعه  ما قرن ها بر مبناي  اخ : ـ فروپاشي  اخالقي٦ـ٣ 
 ، از طريق  پس  از انقالب.  ، به  فرسايش  باورهاي  گذشته  منتهي  شد ، و ضرورتهاي  ناگزير زندگي  در جهان  جديد و انطباق  با آنانديشه هاي  مدرن



پيامد ناخواسته   .  ، تنها پشتوانه  دينداري  قرار گرفتمجازات هاي  قانوني  و غيرقانوني. و اخالق  و فقه  به  همگان  تحميل  گرديد ، اعتقادات  اجبارهاي  دولتي
 كه  همچنان  در  قصة  ما، قصة  آن  پيرمرد مقدسي  است . ولي  طبيعي  اين  فرآيند، بيگانگي  نسبت  به  فرهنگ  ديني  و مهمتر از آن  فروپاشي  اخالقي  است

. ما نيز همچون  او به  زرتشتي  نياز داريم  تا ما را از عمق  فاجعه  آگاه  سازد.  ، بي خبر بوددنياي  خود مي زيست  و از رويداد هولناكي  كه  در جهان  رخ  داده
:وقتي  مرد مقدس  با زرتشت  رويا روي  شد  

»قديس  در جنگل  چه  مي كند؟«:  زرتشت  پرسيد  
با سرود و گريه  و  . اين گونه  خداي  را نيايش  مي كنم : سرود مي سرايم  و مي خوانم  با سرودن  مي خندم  و مي گريم  و زمزمه  مي كنم«: قديس  پاسخ  داد 

»اما تو ما را چه  هديه  آورده اي ؟ . خنده  و  زمزمه  خدايي  را نيايش  مي كنم  كه  خداي  من  است  
باري  بگذار زودتر بروم  تا چيزي  از  ! مرا چه  چيز است  كه  شمايان  را دهم« : دِن اين  سخنان  در برابِر قديس  سري  فرود آورد و گفت زرتشت  با شني
. ، از يكديگر جدا شدندو اين گونه  پيرمرد و مرد، خنده  زنان  چون  دو ِپسرك»  !شمايان  نستانم  

»!  خدا مرده  است  چه  بسا اين  قديس  پير در جنگل اش  هنوز چيزي  از آن  نشنيده  باشد كه   « : د چنين  گفت اما زرتشت  چون  تنها شد با دِل خو  
. را درك  خواهيم  كرد» مرگ  خدا« ، پيام  نيچه  دربارة  تاريخ » فراموش  كردن« شايد ما آن  نسلي  باشيم  كه  با   

  : گويي  ديوانه  در ميان  ما ظاهر شده  است
:، آيا نشنيده ايد حكايت  آن  ديوانه اي  را كه  بامداد روز روشن  فانوسي  برافروخت  و به  بازار دويد و پياپي  فرياد كشيدديوانه   «   
 ، تاده  بودند و، بنابرايندر آن  هنگام  بسياري  از كساني  كه  به  خدا ايمان  نداشتند در آن  پيرامون  ايس»  !من  خدا را مي جويم ! من  خدا را مي جويم «

مگر همچون  كودكي  راه  خود را گم  كرده  است ؟ يا پنهان  شده  است ؟ : مگر گم  شده  است ؟ ديگري  پرسيد: يكي  پرسيد . ديوانه  خنده هاي  فراوان  برانگيخت
. زدند و مي خنديدندمگر از ما مي ترسد؟ مگر به  سفر رفته ؟ يا مهاجرت  كرده  است ؟ و همين  طور نعره  مي  

ما همه  . او را كشتيم   ـ من  و شما ـ  ما  .  خدا كجا رفته ؟ به  شما خواهم  گفت«: فرياد زد.  ديوانه  به  ميانشان  پريد و با نگاه  ميخكوبشان  كرد
 ابري  داد كه  سراسر افق  را با آن  بزداييم ؟ چه  مي كرديم  هنگامي  ولي  چگونه  چنين  كاري  كرديم ؟ چگونه  توانستيم  دريا را بنوشيم ؟ كه  به  ما . قاتالن  اوييم

كه  اين  سرزمين  را از خورشيد گسالنديم ؟ اكنون  زمين  به  كجا مي رود؟ ما به  كجا مي رويم ؟ به  دور از همه  خورشيدها؟ پيوسته  سرازير در سراشيبي  
و؟ مگر هنوز زير و زبري  هست ؟ مگر در هيچي  بيكران  سرگردان  نشده ايم ؟ مگر َدم  سرد تهيگي  را احساس   ، به  هر س ، به  پهلو، به  پيشسقوط ؟ به  پس

نمي كنيم ؟ مگر اين  َدم  سرد، سردتر نشده  است ؟ مگر شب  دم  به  دم  بيشتر ما را در تاريكي  فرو نمي پيچيد؟ مگر نياز نداريم  بامداد تابناك  فانوس ها را 
 كنيم ؟ مگر هنوز هيچ  چيز از هياهوي  گوركناني  كه  خدا را به  خاك  مي سپارند به  گوشمان  نرسيده ؟ مگر هنوز هيچ  چيز از وا پاشيدگي  الوهي  به  روشن 

  .ما او را كشته ايم. خدا مرده  مي ماند . خدا مرده  است. مشاممان  نخورده ؟ خدايان  نيز متالشي  مي شوند
 سرآمد همة  قاتالن  چگونه  خويشتن  را تسلي  دهيم ؟ آنكه  جهان  تاكنون  مقدس تر و نيرومندتر از او به  خود نديده  است  زير خنجرهاي  ما ما قاتالِن «

و چه  بازيهاي  آسمانيي  ناگزير كيست  كه  اين  خون  را از ما پاك  كند؟ به  چه  آبي  خويشتن  را بشوييم ؟ چه  آيينهاي  توبه  : آنقدر خون  از دست  داد تا ُمرد
خواهيم  بود اختراع  كنيم ؟ آيا عظمت  اين  واقعه  از حد ما در نمي گذرد؟ آيا نبايد به  صرف  اينكه  شايستة  آن  بنماييم  خود، خدا شويم ؟ هرگز واقعه اي  به  اين  

» .قعه  به  تاريخي  باالتر از هر تاريخي  تا امروز تعلق  خواهد داشت ، و هر كه  پس  از ما زاييده  شود، به  جهت  اين  واعظمت  نبوده  است  
سرانجام  ديوانه  فانوس  برزمين  .  اينجا ديوانه  خاموش  شد و بار ديگر به  شنوندگانش  نگريست ؛ آنان  نيز دم  دركشيدند و شگفت  زده  به  او نگريستند

اين  رويداد عظيم  و دهشتناك  هنوز در راه   . من  هنوز نرسيده  است[  آمدن  ] وقت    . من  زود آمده ام« :  گفت ديوانه. كوبيد؛ فانوس  تكه  تكه  شد و فرو مرد
اده   ، نور ستارگان  نيازمند زمان  است ؛ رويدادها گرچه  روي  د ، رعد و برق  نيازمند زمان  است ، هنوز به  گوش  آدميان  نرسيده  است ، هنوز سرگردان  استاست

 و، با اينهمه  خودشان  اين  كار اين  واقعه  هنوز از ايشان  دورتر از دورترين  ستارگان  است  ـ . باشند، باز براي  اينكه  ديده  و شنيده  شوند، نيازمند زمانند
».را كرده اند   

مي گويند هنگامي  كه  به  زور بيرونش  بردند و بازخواستش  . اند و باز حكايت  كرده اند كه  ديوانه  همان  روز به  زور وارد چند كليسا شد و مرثيه  خو
 ، اين  نبود كه  مراد نيچه  از مرگ  خدا، البته. »اگر امروز همة  كليساها، مقبره ها و تابوت هاي  خدا نيستند، پس  چيستند؟  «كردند، جز اين  پاسخي  نداد كه  

سخن  نيچه  صبغه اي  .  و ما امروز فهميده ايم  كه  آن  عقيده  خطا و كاذب  بوده  است  و خدايي  وجود ندارد ، وجود داشته  است خدا، به  عقيدة  ديروزيان
( وجودشناختي   ontological ( وعيني   )  objective  ، يعني  ناظر به  وجود خدا در عالم  واقع  نبود، بلكه  ناظر به  وجود خدا در اذهان  و نفوس  نداشت ) 

 ، ولي  امروزه  اين  حضور را در ذهن  و ضمير ما از دست  داده  است  و نظور وي  اين  بود كه  خدا در ذهن  و ضمير گذشتگان  وجود و حضور داشتم. ما بود
( نتيجتاً سخني  روانشناختي   psychdogical ( و ذهني   )  subjective   . مي گفت ) 

به  يكديگر در همه  عرصه هاي  حيات   » اطمينان«و » اعتماد« . را نابود كرديم ) اخالق(يات  مشترك   ، ما خدا را كشتيم  و همراه  با آن  چسب  ح آري
همگان  به دنبال  آنند تا در كوتاهترين  زمان  از  .   سيطره  يافته  است » پيش بيني  ناپذيري«و » عدم  تعهد«،  »وفاداري«جمعي  زوال  يافته  و به  جاي  

: ، كامالً فرسوده  و منهدم  شده اندپديده هاي  زير نشانگر آن  است  كه  سنت ها و قواعد رفتار جمعي. د استفاده  كرده  و بار خود را ببندندفرصت هاي  موجو  



 مرگ  و ميرناشي  از   ، افزايش ، افزايش  قتل  و جنايت ، افزايش  فساد و فحشا، افزايش  فرار دختران  نوجوان  از خانه ، افزايش  طالق افزايش  خودكشي
، افزايش  باور نكردني  اعتياد، )فرار مغزها( ، افزايش  مهاجرت  به  خارج   ، افزايش  بيماري هاي  روحي  ـ روانيتصادفات  و وضعيت  كامالً نابهنجار رانندگي
 ، افزايش  پرخاشگري  و ، افزايش  سكته هاي  ناگهاني )ريخصوصاً پديده  زورگي( ، افزايش  جرايم  اجتماعي  افزايش  چك هاي  برگشتي  ناشي  از اختالف

... ، افزايش  ورشكستگي ها، افزايش  قانون  شكني  وخشونت  
ولي  نگاه   .  ، نگاه  مجدد به  دين  و سنجش  عقالني  آن  ضرورت  تام  يافت در جامعه اي  با حكومت  ديني  و در شرايط  نابهنجاري  كه  ذكر آن  رفت

 ، بلكه  بيش  از آن  عقل  فقط  در خدمت  دفاع  و تأييد نيست .  ، پروژه  همه  يا هيچ  استپروژه  عقالنيت.  ، چيز زيادي  از دين  باقي  نمي گذارد به  دين عقالني
همچون  اسيد عمل  . ني  باقي  نمي گذاردآن  چنان  فربه  است  كه  جز خود همنشي » عقل  خود بنياد نقدي«ميهمان  تازه  وارد . به  نقد و تحليل  مي پردازد

در حوزه  اديان  فرا رسيد و اعالم  شد كه  هر ديني  فقط   » تكافؤ ادلّه«بعد نوبت  به  .  ، آغاز كار بوددر متافيزيك  توسط  كانت » تكافؤ ادلّه«اعالم  . مي كند
امكان پذير  » اثبات  عقالني«و اساساً .  ، حقانيت  دين  خود را اثبات  نمايندي توانند با دليلبراي  پيروان  همان  دين  حق  است  و پيروان  هيچ يك  از اديان  نم

.آنگاه  پلوراليسم  ارزشي  از راه  رسيد و اعالم  شد هيچ  برهاني  دال  بر قابل  جمع  بودن  كليه  فضايل  اخالقي  وجود ندارد . نيست  
 ، با جهان  و دوران   ، بيدار شديم ، همچون  اصحاب  كهفن  يافت  و ما وقتي  چشم  گشوديم  و از خواب  چند قرنهپايا » تعطيالت  در تاريخ« آري  قرنها 

نمايان  شد ولي  تنها چيزي  كه  نصيب  مان  شد، رذايل  و آفات  و  » بنياد ستيزي«گسست  با دوران  كهن  در شكل   . روبرو شديم ) مدرنيته(كامالً جديدي  
 ، پيامد ناخواسته  پروژة  عقالنيت  ويران سازي  كليه  بنيادهاي  گذشته. در اين  فرآيند تمامي  بنيادهاي  گذشته  بي بنياد شدند. جاريهاي  جوامع  جديد بودنابهن

 شد قوت  مدعيات  آن  از قوت  مدعيات  رقبا وقتي  مدعايي  با ادله اي  تأييد شد، يا روشن  . عقالنيت  به  معناي  تبعيت  محض  از استدالل  است. انتقادي  بود
پروژه  عقالنيت  وقتي   .  ، اگر فرد در مقام  نظر بدان  دلبستگي  بيابد و در مقام  عمل  به  پيامدهاي  آن  پايبند باشد، وارد حوزه  عقالنيت  شده  استبيشتر است

ولي  در پايان  اين  پروژه  چه  چيز باقي  . تا به  جنبه هاي  گلوبال  و يونيورسال  دين  دست  يابدوارد عرصه  دين  شد، تمام  جنبه هاي  لوكال  آن  را حذف  نمود 
 ، سعادت  اخروي  مهم ترين  هدف  اخالق  ديني  است  و حفظ  عقل  و نسل  و مال  و جان  مهم ترين  ماند؟ براي  دكتر سروش  فقط  اينكه  آدمي  خدا نيست

هنوز هم  اين  « : اما آيا همين  مدعيات  را مي توان  با برهان  اثبات  كرد؟ نبايد اين  تاكيد كانت  را فراموش  كرد كه  مي گفت . استاهداف  دنيوي  دين  
د آن  چيزها شك  كند، ما پذيرفته  شود و اگر كسي  در وجوايمان   بايد به  صرف   ... كه  وجود چيزهاي  خارج  از خود ما ... بي آبرويي  براي  فلسفه  مانده  است

. »  نمي توانيم  با هيچ  برهان  قانع كننده ايي  با شك  او مقابله  كنيم  
انسان  مسيحي  كه  به  ضرورت  كشف  و بيان  حقيقت  ايمان  . »باالترين  ارزشها خود را بي ارزش  مي كنند« به  گفتة  نيچه  نيهيليسم  بدين  معناست  كه  

 ، و حتي  متون  مقدس  خويش  را مورد سؤال  قرار دهد و بسياري  از آنها را به  منزلة  افسانه  يا  حقيقت  تاريخي  همة  باورها، مناسك  ، ناچار گشتداشت
به  گمان  نيچه  . شدند ، عيني  يا فرا تاريخي  دانسته  تمامي  حقايق  و ارزشهاي  مشترك  متالشي  شد، زيرا فاقد هرگونه  بنيان  متافيزيكي. اسطوره  طرد كند

 ، دانسته ها و ارزشهاي  ما اموري  سراپا تاريخي  و فاقد هرگونه  بنيان  مطلِق طبيعي  يا  ، پذيرش  فعاالنه  اين  امر است  كه  همة  حقايقراه  غلبه  برنيهيليسم
.ماوراء طبيعي اند  

 ، تفسير وقتي  در جامعه اي  چون  جامعه  ما، به  علل  و داليل  مختلف . ذهب  است در جوامع  سنتي  معنابخشي  به  هستي  و ارزش  آفريني  برعهده  م
مذهبي  از جهان  و ايمان  و اعتقادات  مذهبي  سست  مي شود، پيامد منطقي  و عملي  آن  براي  افراد به  ناگزير، تهي  شدن  زندگي  از معنا، بي هدف  نمودن  

: ، پيامدهاي  خطيري  به دنبال  داردگسست  با خدا و ايمان .  در نتيجه  پيروزي  نيهيليسم  است ، توجيه ناپذيري  ارزش ها وهستي  
، و اين  كه  ديگر ايمان  به  خداي  مسيحي  هم  ارزشي  ندارد ـ تازه   »خدا مرده  است«اين  كه  [  يعني  ] بزرگ ترين  رخداد روزگاران  نزديك  ـ   «

 ، اگر چه  افقي  روشن  نباشد؛ سرانجام  دريا، درياي  ما، فرا سرانجام  افق  در پيش  روي  ما گشوده  شده  است ...  اروپا افكنده  استنخستين  ساية  خود را بر
.»چه  بسا هرگز دريايي  به  اين  گشادگي  در كار نبوده  است    . روي  ما گشاده  گشته  است  

 ، وقتي  اعتقادات  ديني  فرسايش  يابد، به  ناگزير اخالق  كه  در جوامع  ديني  كه  دين  پايه  و مبناي  اخالق  است بايد به  اين  نكتة  اساسي  توجه  داشت  
ر  ، وقتي  خدا از دل  بندگان  رخت  بربندد و بميرد، آن  گزارة  شرطِي مشهور داستايوفسكي  دلذا در چنين  جوامعي. مبنا و متكاي  خود را از دست  خواهد داد

  . ، چرا كه  خدا مرده  استهر كاري  مجاز است.  »اگر خدا وجود ندارد، پس  هر كاري  مجاز است« : رمان  برادران  كارامازوف  مبناي  عمل  قرار مي گيرد كه
وجود  » علم  اخالق« مستقلي  به  نام    ، علمقائل  نباشيم » ذاتي  و عقلي« نكته  مهمي  كه  در اينجا فراموش  مي شود آن  است  كه  اگر به  حسن  و قبح  

فيلسوفان   .  ، بسيار دشوار است  و وجود اخالِق مستقل  از دين  و خدا، غيرقابل  تصور استولي  درك  و فهم  اين  نكته  براي  اشعري  مسلكان . نخواهد داشت
هر «اينك  حكم  . ولي  آن  اخالق  در ميان  ما جايگاهي  ندارد. رنيته  وضع  كرده اند ، اخالِق سازگار با مدمدرني  چون  راولز و هابرماس  براساس  مباني  ديگري

با اين  همه  اگر اخالق  را داراي  خاستگاه   . مبناي  عمل  ماست  و اين  امر منجر به  انهدام  سرمايه  اجتماعي  و سرمايه  انساني  ما شده  است » كاري  مجاز است
و آن  را فقط  به  عرف  و عادات  و قراردادها نيز ارجاع  و  ) نظريه  مدرن(و آن  را ناشي  از عقالنيت  همگاني  هم  نينگاريم   ) نظر سنتي(م  ديني  و مذهبي  نداني

با « : مي توانيم  در اين  گفته  كه ، حداقل  اخالقي  بودن  را ، باز هم  مي توانيم  گفت  كه  شرط  الزم  يا، به  تعبير ديگري )نظرية  پست  مدرن(تحويل  نكنيم  
چنان  عمل  كن  كه  انسان  را، خواه  شخص  (گذشته  از تقرير كانتي  اين  گفته   . بيابيم» ديگري  چنان  رفتار كن  كه  خوش  داري  ديگران  با تو رفتار كنند

در كتاب  مقدس  . مقدس  همة  اديان  و مذاهب  نيز بر اين  قاعدة  زرين  وفاق  دارندكتب   )  ، نه  هرگز صرفاً وسيله ، همواره  غايت  بدانيخودت  و خواه  ديگران



در آيين   . با آنچه  تو را رنج  مي دهد ديگر را رنج  مده : در آئين  بودا آمده  است . آنچه  را نمي خواهي  با تو بكنند با ديگران  مكن : آئين  كنفوسيوس  آمده  است
 ، ما بايد همة  مخلوقات  را چنان  بنگريم  كه  به  خودمان  مي نگريم  و بنابراين  بايد از هر آزاري  كه  اگر  ، در لذت  و اندوه شادي  و رنجچين  آمده  است  در

 خودت  خوشايد نيست  با ديگران  هر چه  را كه  براي  : در آئين  زرتشت  آمده  است . ديگران  با ما بكنند ما را ناخوش  مي آيد نسبت  به  ديگران  اجتناب  كنيم
آنچه  مورد تنفر  : در آئين  يهوديت  آمده  است . آن  چه  را كه  اگر با تو انجام  شود به  درد و رنجت  مي افزايد با ديگران  مكن : در آئين  هندو آمده  است . مكن

با  : در آئين  سيك  آمده  است . اهي  ديگران  با تو بكنند تو نيز با ديگران  همان  كنآنچه  مي خو : در آئين  مسيحيت  آمده  است . توست  با ساير همنوعان  نكن
.ديگران  چنان  رفتار كن  كه  خوش  داري  كه  ديگران  با تو همان  كنند  

اين  سال  به  داليل  زير سال  . ن  مي يابددومين  دوره  رياست  جمهوري  آقاي  خاتمي  پايا )  ميالدي٢٠٠٥ (١٣٨٤در مرداد ماه  سال  : ـ نقطه  انفجار٧ـ٣ 
 ، بيش  از ظرفيت  حكومت  است  و نظام  به  هيچ  وجه  توانايي  پاسخ  دادن  به  مطالبات  و درخواست هاي  گروه هاي  اجتماعي  از دولت . انفجار اجتماعي  است

overload (  »بار اضافي«اين  امر باعث  بروز پديده  . اين  درخواست ها را ندارد .در نظام  سياسي  مي گردد )   
طي  .  ميليون  كودك  در ايران  به  دنيا آمده اند٢١بيش  از ) ١٣٥٩ـ١٣٦٨( ميالدي  ١٩٨٠ ، طي  دهة  براساس  آمار رسمي  سازمان  ثبت  احوال  ايران )  الف

  . است ساالنه  بيش  از دو ميليون  نفر در اين  كشور متولد شده) ١٣٥٩ـ٦٥(سالهاي  
 

سال       ١٣٦٥   ١٣٦٤   ١٣٦٣   ١٣٦٢   ١٣٦١   ١٣٦٠   
١٣٥٩ 

٠٥٥/٢٥٩/٢   تعدادمتولدين     ٢٨٥/٠٣٣/٢   ٨٠٣/٠٦٧/٢   ٤٤٨/٢٠٣/٢   ٨٩٤/١٠١/٢   ٦١١/٤٢١/٢   ٣٠٨/٤٥٠/٢  
 
 ، جمعيت  كشور در سال  مطابق  سرشماري. شونداين  امر بدان  معناست  كه  طي  چند سال  آينده  ساالنه  حداقل  دو ميليون  نفر وارد بازار كار ايران  مي  

يعني  در سه  سال  آينده  نه  ميليون  نفر جوان  وارد بازار كار مي شوند  .  حدود نه  ميليون  نفر بوده  است٨٠، جمعيت  پانزده  تا نوزده  ساله  كشور در سال  ١٣٧٥
اكنون  متولدين  . نظام  مطلقاً توان  پاسخگويي  به  مطالبات  اين  نسل  را ندارد. روبه رو خواهيم  شد) لشكر بيكاران (و بدين  ترتيب  ما با پديده  انفجار بيكاري  

دقيقاً به  همين  .  ، ازدواج  و باروري  مي رسند و نيازهاي  جديدي  از جمله  كار و مسكن  را طلب  مي كنند ميالدي  به  سن  اشتغال١٩٨٠نخستين  سالهاي  دهه  
گذشته  از همه  اين  فشارها، رسيدن  اين  انبوهه   . است  كه  روند رشد نرخ  بيكاري  افزايش  يافته  و فشارهاي  مضاعفي  بر عرضة  مسكن  وارد شده  استدليل  

ز آن  ممكن  است  كشور را به  شرايط   را درپي  دارد؛ انفجاري  كه  در صورت  عدم  پيشگيري  از برو١٩٨٠ ، احتمال  تكرار انفجار مواليد دهة  به  سن  باروري
  . ، رو به  افزايش  نهاده  استخوشبختانه  ميانگين  سن  در اولين  ازدواج. هراس آور برساند

 
ميانگين  سن  در اولين  ازدواج      

  زن   مرد  سال   
١٣٤٥  آبان    ٠/٢٥   ٤/١٨  
١٣٥٥  آبان    ١/٢٤   ٧/١٩  
١٣٦٥  آبان    ٦/٢٣   ٨/١٩  
١٣٧٠ آبان     ٦/٢٤   ٩/٢٠  
١٣٧٥  آبان    ٦/٢٥   ٤/٢٢  

١٣٨٠  آبان    ٢٧   ٢٤  
 ٢٧ سال  و ٣٠ ، در آينده  نزديك  به   سال  رسيده  است٢٤ سال  و براي  خانم ها به  ٢٧حداقل  سن  ازدواج  در شهرهاي  بزرگ  كه  اينك  براي  آقايان  به   

  .سال  افزايش  خواهد يافت
 چالشهاي  پيش  روي  ايران  عضويت  يا عدم  عضويت  در سازمان  تجارت  جهاني  است  كه  عواقب  بي شماري  براي  آينده  ايران  يكي  از مهمترين  )  ب

فه اي  كالً با عضويت  در سازمان  تجارت  جهاني  موانع  غير تعر. عضويت  در سازمان  تجارت  جهاني  تا حدود زيادي  از قدرت  دولت  مي كاهد. به دنبال  دارد
البته  مقررات   . برچيده  شده  و موانع  تعرفه اي  با زمان بندي  معيني  بايد سير كاهنده اي  را تا نرخ  صفر درصد در آينده  قابل  پيش بيني  طي  كند WTO  

 ،  ، حق  قانونگذاري  به  مواردي  چون  آموزشعضويتدر صورت   . براي  كشورهاي  توسعه  نيافته  فرجه  زماني  بيشتري  را بر حسب  توافق  اعضا قائل  است
تقليل  قدرت  دولت  و آزاد گذاردن  مردم  در اكثر عرصه هاي  حيات  جمعي  به  .  ، حفظ  محيط زيست  و فرهنگ  محدود خواهد شد ، دفاع  و امنيت  مليبهداشت

: گانه  زير را از لحاظ  حقوقي  بپذيرد٩مان  تجارت  جهاني  پذيرفته  شود بايد اصول  هر كشوري  كه  به  عضويت  ساز . نفع  پروژه  دموكراتيزاسيون  است  
 ، حذف  حقوق  گمركي  بر  ، لغو محدوديت ها در مورد ورود خدماتآزادي  ورود همة  محصوالت  صنعتي  و كشاورزي(آزادسازي  تجارت  خارجي  . ١ 

. ٣آزادسازي  نرخ  كاالها و خدمات  و حذف  همة  يارانه هاي  غيرمستقيم  . ٢ ) زي  صدور همه  توليدات  داخلي ، آزادسامحصوالت  صنعتي  و كشاورزي  وارداتي



جداسازي  . ٨تخصيص  بهينة  منابع  به وسيلة  بازار . ٧جريان  آزاد اطالعات  . ٦لغو انحصارات  دولتي  و خصوصي  . ٥آزادسازي  نرخ  بهره  . ٤آزادسازي  نرخ  ارز 
.ايجاد دولت  ناظر به  جاي  دولت  عامل  در عرصة  سياست  و اقتصاد. ٩و مفهوم  اقتصاد و تأمين  اجتماعي  د  

 قوانين  و قواعد سازمان  تجارت  جهاني  به كار افتاده  و ٢٠٠٥در سال  .  به  عضويت  سازمان  تجارت  جهاني  در آيد٢٠٠٥ ايران  مجبور است  تا سال  
يعني  در آن  سال  براساس  قواعد و محدوديت هاي  آن  . ها براساس  سياست هاي  آن  سازمان  براي  كشورهاي  غير عضو آغاز مي شوداعمال  محدويت 

هبان  مسلماً امروز اگر آمريكا با عضويت  ما موافقت  نمايد، شوراي  نگ.  ، وارداتمان  محدود و اقتصادمان  قفل  خواهد شدسازمان  صادرات  مان  ممنوع
 يا مجبور خواهيم  شد تمامي  شرايط  آن  سازمان  را يكجا ٢٠٠٥ولي  در سال  . را رد خواهد كرد ) به  نمايندگي  از آن  سازمان(توافق نامه  ايران  و گروه  كاري  

  .ذيريمبپذيريم  و يا اينكه  از اقتصاد جهاني  به طور كامل  حذف  شده  و پيامدهاي  غيرقابل  تحمل  آن  را بپ
 » منافع  ملي«آنچنان  بر سياست  خارجي  تسلط  يافت  كه  جايي  براي  تأمين   » شعارهاي  ايدئولوژيك«طي  سالهاي  پس  از انقالب   : ـ خطر نابودي٨ـ٣ 

 دنياي  ستبر واقعيات  ما را مجبور نمود تا با  عبور از ساحت  تخيالت  به. مسأله  اصلي  سياست  خارجي  بود » صدور انقالب« ، در سالهاي  آغازين. باقي  نگذارد
يك  عقب نشيني  متاثر از فشار روابط  و ساختارهاي  جهان  جديد، مدعي  شويم  كه  صدور انقالب  به  معناي  به  راه  انداختن  انقالب  در ديگر كشورها 

ولي  چنان   .  سرزمين  انقالب  به  منظور الگوبرداري  تمامي  مستضعفان  جهان  از آن  استبلكه  به  معناي  ساختن  يك  جامعه  ايده آل  يا آرمانشهر در. نمي باشد
وضع  به  مراتب  خرابتر از دوران  پيش  ...)  ، فقر گسترده  و ، بيكاري ، رشد اقتصادي ، درآمد سرانهتوليد ناخالص  ملي(از نظر اقتصادي  . آرمانشهري  پديد نيامد

 ، از زمان  خلقت  آدم  تاكنون  هيچگاه  شرايط  فرهنگي  ايران  تا  ، به  گفته  جانشين  رسمي  عالمه  طباطبايي  و مرحوم  مطهريز نظر فرهنگياز انقالب  شد و ا
ن  و ديگر دول  را به دنبال  خود همچنان  روابط  ايرا » مصالح  ايدئولوژيك«لذا شعار صدور انقالب  بطور كلي  كنار نهاده  شد اما  .   اين  حد بحراني  نبوده  است

 ، قبل  و بعد از  ، عربستان  و پاكستانمقايسه  موقعيت  ايران  با تركيه(اين  رويكرد جايگاه  ايران  را در سطح  جهاني  و منطقه اي  به  شدت  تنزل  داد . مي كشاند
فقط  خسارات  مادي  جنگ  تحميلي  بالغ  بر يك  هزار ميليارد دالر (لي  ما وارد ساخت  و خسارات  فراواني  بر منافع  م ) انقالب  يكي  از شواهد اين  مدعا است

، مشكل  خاصي  براي  آمريكا ايجاد »مرگ  بر آمريكا«اشغال  سفارت  آمريكا، قطع  روابط  با آن  كشور و تكرار مداوم  شعار از ياد نرفتني   ). برآورده  شده  است
در حالي كه  در دنياي  دو قطبي  گذشته  امكان  مانور بيشتري  براي  كشورهايي  چون  . ك  قطبي  به  تنها ابر قدرت  دنيا تبديل  شدآمريكا در جهان  ت. نكرد

 و عراق  باز  يكي  از اين  موارد به  جنگ  ايران.  ، ضربات  چشمگيري  بر منافع  ملي  ما وارد كرددر عين  حال  آمريكا با فشار مداوم . ايران  وجود داشت
 سياست  كشورش  در تسليح  و تشويق  عراق  به  آغاز جنگ  با ايران  در ١٩٩٨ مارس  ١٧مي گردد كه  خانم  آلبرايت  وزير خارجه  پيشين  اياالت  متحده  در 

ريكا و استفاده  از آنها براي  پرداخت  خسارت  به   ، پس  از اشغال  سفارت  آمبلوكه  كردن  دارايي هايي  ايران. اعالم  كرد » كوته  بينانه« را ١٩٨٠سال  
 ، رئيس  جمهور وقت   ريگان١٩٨٥در سال  . خانواده هاي  گروگان  گرفته  شده  در لبنان  توسط  حزب اهللا، مورد ديگري  است  كه  نبايد ناديده  گرفته  شود

كه  قصد داشت   » مهار دوگانه«سياست  . ناميد » اعضاي  فدراسيون  دولتهاي  قانون  شكن«را  ، نيكاراگوئه  و كره  شمالي   ، ليبيامريكا كشورهاي  كوبا، ايران
  :ايران  و عراق  را تحت  كنترل  نگه  دارد، خسارات  مهمي  بر ايران  وارد كرده  است

هم  پيمانان  آمريكا، هنگام  تجارت  . را دارا مي باشند )  غيرنظامينظامي  و( الف  ـ ممنوعيت  انتقال  تكنولوژي هايي  كه  قابليت  استفاده  در اهداف  دوگانه  
 ، باعث  شده  تا ايران  از تحريم  فروش  هواپيماهاي  مسافربِر آمريكايي  و اروپايي  به  ايران. با ايران  در اين  رابطه  بسيار با احتياط  وارد عمل  مي شوند

از آن  بدتر اينكه   .  استفاده  كند كه  سقوط  آنها طي  سالهاي  گذشته  منجر به  مرگ  صدها انسان  بي گناه  شده  استتكنولوژي  عقب  افتاده  هواپيمايي  روسي 
ردار به  اسپانيا طي  سالهاي  جنگ  ايران  و عراق  حتي  از فروش  سيم  خا. اخيراً هواپيماهاي  دست  دوم  و از رده  خارج  شده  از كشور تركيه  خريداري  مي شود

. آنها اين  سيم  را قابل  كاربرد در مقاصد نظامي  به  حساب  مي آوردند. دولت  ايران  در بازار آزاد امتناع  كرد  
ازارهاي  مالي  بسيار رتبه  اعتباري  ايران  در ب. كلي  انجام  مبادله  و تجارت  با ايران  را باال برده اند ) و هزينه( ب  ـ كشورهاي  تجارت كننده  با ايران  قيمت  

ايران  به خاطر رتبه  بندي  اعتباري  پايين  و ريسك  باالي  كشور، بايد نرخ  بهره  باالتري  . پايين تر از آن  ميزان  است  كه  كشوري  مانند ايران  بايد داشته  باشد
  .تايران  قادر به  خريد فن آوري  مربوط  به  نفت  به  شيوه  رقابتي  نيس. بپردازد

با همه  تالش هاي  ايران  براي  ترغيب  بازرگانان  به  سرمايه گذاري  در .  ، سرمايه گذاري  خارجي  را از ايران  دور نگاه  مي دارد پ  ـ استراتژي  مهار دوگانه
  . ، موفقيتي  حاصل  نشده  استكشور يا مناطق  آزاد تجاري

 ، كوتاه ترين  و عملي ترين  راه  اقتصادي  براي  ايران  امن ترين : خزر ـ آسياي  مركزي  از راههاي  ايران ت  ـ منحرف  ساختن  لوله هاي  نفتي  و گازي  
اين  برنامه  شامل  خطوط  زير  .  ، روي  چند راه  عبور لوله  سرمايه گذاري هاي  كالن  كرده  استواشينگتن  با برنامه ريزي  فراوان . صدور نفت  و گاز خزر است

خط  باكو ـ جيهان  از راه  گرجستان  و تركيه ؛   خط  تركمنستان  ـ پاكستان  از راه  افغانستان ؛ خط  روسيه  ـ گرجستان  از راه  چچن ؛ و يك  خط  لوله  : شودمي 
  .زيردريايي  ميان  تركمنستان  و جمهوري  آذربايجان

 ،  ، اقتصاديك  به  سه  ميليون  نفر پناهجوي  افغاني  وارد ايران  شده  و مشكالت  بهداشتيطي  دو دهه  گذشته  نزدي :  ث  ـ حذف  ايران  از افغانستان
اينك  ايران  از سوي  آمريكا متهم  به  اخالل  در روند صلح  در افغانستان  و حمايت  از تروريست هاي  القاعده  . سياسي  و امنيتي  دراز مدتي  به  همراه  آوردند

يعني  . آمريكا رياست  نيروهاي  حافظ  امنيت  در افغانستان  را به  تركيه  واگذار كرد. وسيله  در آينده  همسايه  خود هيچ  نقشي  نداشته  باشدمي شود تا بدين  
  .بيش  از ايران  نقش  خواهد داشت) پاكستان  به  جاي  خود( ، تركيه  درآينده  افغانستان



 ، آذربايجان  و تركمنستان  اختالف  نظر  ، قزاقستان ، ايرانره  چگونگي  تقسيم  منابع  درياي  خزر بين  پنج  كشور روسيهدربا:  ج  ـ رژيم  حقوقي  درياي  خزر
 وارد  ، آذربايجان  و قزاقستان  و تحريك  آنها، به  منافع  ملي  و مرزهاي  تاريخي  ما آسيب  جدي آمريكا در اين  ماجرا با پشتيباني  از روسيه. وجود دارد
 ايران  از عمليات  اكتشافي  جمهوري  آذربايجان  در مناطقي  كه  ايران  متعلق  به  خود مي داند، جلوگيري  به عمل  آورد، نه  ٢٠٠١وقتي  در تابستان  . مي آورد

  . و به  ياري  آذربايجان  شتافتتنها آمريكا از آذربايجان  حمايت  كرد، بلكه  تركيه  با به  پرواز درآوردن  جنگنده هاي  خود برفراز باك
در اختالفي  كه  بين  ايران  و امارات  متحده  عربي  برسر سه  جزيره  ايراني  وجود دارد، آمريكا از امارات  دفاع   :  چ  ـ جزاير سه  گانه  ايران  در خليج  فارس

. مي كند  
مريكا به  شدت  به  كرملين  جهت  پايان  دادن  به  همكاريهاي  تكنولوژيك  و نظامي  روسيه  آ :  ح  ـ فشار بر روسيه  جهت  قطع  همكاريهاي  اتمي  با ايران

 ، روسيه  و  ، قزاقستاناين  در حالي  است  كه  ايران  در منطقه اي  قرار دارد كه  برخي  از رقيبان  منطقه اي اش  مانند هند، پاكستان. با ايران  فشار وارد مي آورد
 ، دولت  ايران  به  دنيال  لذا اگر، به  فرض  محال.  ، مصر و عراق  در اين  راه  گام  برمي دارندح  اتمي  در اختيار دارند و برخي  ديگر چون  تركيه ، سالاسرائيل

هم  خواهد ...  ، هند و ، پاكستان اسرائيليا ممنوعيت  شامل . غني سازي  اورانيوم  و دست يابي  به  سالح  هسته اي  باشد، اين  امر نبايد چندان  عجيب  تلقي  شود
در عين  حال  بايد بدين  نكته  . شد و يا اينكه  اگر رقباي  ما حق  دارند اين  سالح  بازدارنده  را در اختيار داشته  باشند، ايران  نيز بايد از اين  حق  بهره مند باشد

و منافع  كالني  كه  از اين  راه  نصيب  آن  كشور مي شود، بر منافع  ارتباط  روسيه  با ايران  مي چربد ) اتوو ن(توجه  داشت  كه  روابط  استراتژيك  روسيه  با آمريكا 
).اين  حكم  شامل  ارتباط  با چين  نيز مي شود(و لذا نمي توان  بر روي  ارتباط  با روسيه  حساب  باز كرد   

  خ  ـ ممنوعيت  ورود ايرانيان  به  آمريكا
  . سرنشين  بي گناه  ايراني٢٩٠ و كشته  شدن  ١٩٨٨ به  هواپيماي  مسافربري  ايران  توسط  ناو وينسنس  در ژوئيه    د ـ حمله

 و معرفي  ايران  و عراق  و ٢٠٠٢ ژانويه  ٢٩بوش  در  » وضعيت  اتحاديه«ولي  سخنراني  ساالنه   .  اينها برخي  از پيامدهاي  سياست  مهار دوگانه  است
 : آمريكا مدعي  است. ، جايگزين  سياست  مهار دوگانه  شد »اصل  محاصره«اين  بار،  . ، از نوع  و سنخ  ديگري  است »محور شيطاني«شمالي  به عنوان  كره  

ست  و براي  اخالل  در روند صلح   ، با روند صلح  خاورميانه  مخالف  اايران  از تروريسم  بين الملل  حمايت  مي كند، به  سالح  كشتار جمعي  دست  يافته  است
 ، پرونده  بدي  در زمينه  حقوق  بشر دارد و در افغانستان  عليه  دولت  حامد كرزاي  فعاليت  يك  كشتي  حامل  اسلحه  براي  گروه هاي  فلسطيني  ارسال  داشته

بي  به  اين  سالح ها و صدور ترور را دنبال  مي كند و در همين  حال  تعداد  ، برنامه  دستياايران  نيز با جديت« : بوش  در سخنراني  ياد شده  گفت. مي كند
من  منتظر حوادث  نخواهم  شد ... انگشت  شماري  از افرادي  كه  منسوب  و منتخب  مردم  اين  كشور نيستند اميد مردم  ايران  به  آزادي  را سركوب  مي كنند

اياالت  متحده  آمريكا به  خطرناكترين  رژيم هاي  جهان  معاصر  .  لحظه  نزديكتر و نزديكتر مي شود نخواهد نشستچرا كه  زمان  به  انتظار پليدي  كه  هر
اگر اكنون  توقف  كنيم  و  . ما نبايد كوتاه  بياييم... اجازه  نخواهد داد كه  با بهره گيري  از مخرب ترين  تسليحات  ممكن  به  تهديدي  براي  ما بدل  شوند

 ، آن  گاه  احساس  امنيت مان  را بايد دروغين  و موقتي  قلمداد ردوگاه هاي  تروريستي  را سالم  و دولت هاي  ترور آفرين  را بررسي  نشده  به  حال  خود رها كنيما
. ، آمريكا حمله  نظامي  به  ايران  را طرح ريزي  مي كنددر پرتو اين  سياست»  .كنيم  

. غافل  از اينكه  قرار نيست  آمريكا به  ايران  لشكركشي  كند . سر مي دهند كه  ايران  را براي  آمريكا به  ويتنام  تبديل  مي كنيم برخي  كودكانه  شعار 
نابود كردن   . ر است ، كوزوو و افغانستان  نشان  مي دهد كه  به  حداقل  رساندن  تلفات  خودي  جزء اصلي  سياست  نظامي  آن  كشوتجربه  حمله  آمريكا به  عراق

( بمب هاي  هوشمند .  ، شليك  موشك  از زير دريايي ها و ناوها، جنگ  از راه  دور نام  داردتمامي  مراكز نظامي  ـ صنعتي  ـ اقتصادي  از راه  بمباران  هوايي
smart bombs  بمب  اتمي  داراي  امواج  ويران كننده  در شعاعي  يك  كه  همانند» ديزي  كاتر«بمبهاي  . به  جنگ  خواهند آمد، نه  سربازان  آمريكا ) 

. ، فرصت  رويارويي  با نظاميان  آمريكا را ناممكن  مي كنندكيلومتري  است  
نبايد فراموش  كرد كه  .  ، كامالً نابخردانه  است  و فقط  منجر به  نابودي  ايران  مي شود در اين  شرايِط تماماً نابرابر، تحريك  آمريكا براي  حمله  به  ايران

، »آمريكا هيچ  غلطي  نمي تواند بكند«با تأكيد بر اينكه  .  ، قدرت  چهارم  نظامي  اروپا، در جنگي  مشابه  نتوانست  بيشتر از چند ماه  دوام  بياوردصربستان
به   » غلط«تكب  شده  است  و مي تواند با اتخاذ يك  سياست  كامالً  ، مر ، در رابطه  با ايرانهاي  زيادي »غلط«مشكلي  حل  نخواهد شد چرا كه  تاكنون  آمريكا

گمان  نمي برم  هيچ  ايراني  آزاده  و وطن  دوستي  خواهان  تحريك  آمريكا به  نابودي  . اقدامي  دست  زند كه  منجربه  نابودي  كامل  سرمايه هاي  ملي  ايران  شود
. ، حداقل  كاري  است  كه  مي توان  انجام  دادعدم  تحريك  و ندادن  بهانه. مظلوم  ايران  باشداقتصاد و كشته  شدن  مردم  بي گناه  و   

 ، توسعه  و اصالحات » مدل  چيني« .  اما مسأله  اساسي  بازنگري  بنيادين  در سياست  خارجي  كشور و ترجيح  منافع  ملي  بر اولويت هاي  ايدئولوژيك  است
 . چين  با آمريكا روابط  گسترده اي  دارد و به  عضويت  سازمان  تجارت  جهاني  درآمده  است.  ، از چنين  سياستي  پيروي  مي كندايان  ايرانيمورد تأييد اقتدارگر

آيا . ز با آمريكا ارتباط  داردكشور عقب  مانده  سوريه  ني.  ، بدون  تغييرات  بنيادين  امكان پذير نبود تاكنون١٩٧٩حفظ  باالترين  نرخ  رشد اقتصادي  از سال  
سوريه  به  صرف  ارتباط  با آمريكا، استقالل  خود را از دست  داده  و تابع  سياست هاي  آمريكا شده  است ؟ يعني  ايران  حتي  از سوريه  ضعيف تر است  و لذا 

. ، استقالل  خود را از دست  خواهيم  دادنگران  آنيم  كه  اگر براي  دفاع  از منافع  ملي مان  با آمريكا مذاكره  نماييم   
آمريكا در كشورهاي  آسياي  مركزي  حضور نظامي  قوي  دارد و .  نبايد از ياد برد كه  آمريكا اينك  تقريباً در تمامي  مرزهاي  ما حضور فعال  دارد

آذربايجان  از پيش  از جنگ  افغانستان  با . ان  را در اختيار آمريكا بگذارندهمسايگان  شمالي  ما از يكديگر سبقت  مي گيرند تا تأسيسات  و پايگاه هاي  نظامي ش



 ٢٥تركمنستان  مهمترين  پايگاه  نظامي  خود در پايتخت  خود، عشق آباد، را براي  مدت  . همكاري  امنيتي  و نظامي  با اياالت  متحده  آمريكا موافقت  كرده  بود
.آمريكا در افغانستان  پايگاههاي  نظامي  دارد كه  به  گفته  بوش  و رامسفلد تا مدتي  نامعين  فعال  خواهند بود . داده  استسال  به  اياالت  متحده  اجاره    

يكا به  غير از آمر . دولت  آن  كشور براي  ادامه  حضور نظامي  آمريكا، كار را تا التماس  پيش  برده  است .  در افغانستان  وضع  بسيار جالبي  پيش  آمده  است
 ، مي تواند به  كمك  شركتهاي  خود نفت  و گاز آسياي  مركزي  را از خاك  افغانستان  عبور دهد كه  اين  امر فوايد اقتصادي  كالني  براي  تأمين  امنيت

تركيه  عضو .  فعال  نيروهاي  نظامي  آمريكا را تحمل  كند ، بلكه  مجبور است  حضورايران  نه  تنها خط  لوله  نفت  و گاز را از دست  داده  است. افغانستان  دارد
.  ، عربستان  سعودي  و امارات  متحده  عربي  تنها كشورهايي  بودند كه  طالبان  را به  رسميت  شناختندپاكستان . ناتو و يكي  از پايگاههاي  نظامي  آمريكا است

 ١١پس  از حادثه  . اكستان  مسئول  ايجاد، آموزش  و در اكثر موارد جنگيدن  در كنار نيروهاي  طالبان  بودندنيروهاي  امنيتي  پ. آنها طالبان  را به وجود آوردند
در زمان   ) ايران(وقتي  آنان  با فرزند خود چنين  مي كنند، با رقيب  منطقه اي  خود . سپتامبر و به  درخواست  آمريكا، آنها با تغيير جهت  به  آمريكا پيوستند

  . ، ايران  را محاصره  كرده  استارويي  با آمريكا چه  خواهند كرد؟ آمريكا با كمربندي  از كشورهاي  ميزبان  نظاميانشروي
 نظامي   حداقل  احساسي  كه  حمله.  اسرائيل  بزرگترين  مخالف  بهبود روابط  بين الملل  ايران  و آمريكا است  و در اين  راه  از هيچ  اقدامي  دريغ  نمي نمايد

گفته  .  ، صربستان  و افغانستاِن طالبان  در ما ايجاد كردآمريكا به  ايران  در همسايگان  ما ايجاد خواهد كرد، همان  احساسي  است  كه  حمله  آمريكا به  عراق
 ميليارد دالر به  عراق  كمك  مالي  و نظامي  ٢٠٠  ، متحدان  آمريكا در منطقه  و در رأس  آنها كويت  و عربستان  حدودمي شود كه  در جنگ  ايران  و عراق

.تكليف  عراق  نيز به  زودي  روشن  خواهد شد .  ، آنها به  كمك  آمريكا خواهند شتافتلذا بايد مطمئن  باشيم  كه  در صورت  وقوع  جنگ. كرده اند  
 پيام  وزير امور خارجه  آمريكا مادلين  آلبرايت  به  مناسبت  فرا رسيدن  سال  يكي  از آن  فرصت ها .  تاكنون  چندين  فرصت  تاريخي  را از دست  داده ايم

 ، ممنوعيت  واردات   بود، كه  ضمن  آن  تأييد كرد آمريكا در حمايتش  از رژيم  شاه  اشتباه  كرده  است  و به  نشانه  حسن  نيت١٣٧٨ اسفند ٢٥جديد ايرانيان  در 
آيت  اهللا خميني  گفته  بود اگر از مسأله  قدس  و صدام  و همه  كساني  . نمي توان  تا ابد بار سنگين  گذشته  را به  دوش  كشيد. و كردبرخي  كاالها از ايران  را لغ

و را در آغوش  گرفتيم  و ولي  نه  تنها از فهد گذشتيم  بلكه  ا .   ، از فهد نخواهيم  گذشتبگذريم ) كه  در رأس  آنها آمريكا قرار داشت(كه  به  ما بدي  كردند 
.گسترش  روابط  با عربستان  كامالً به  نفع  منافع  ملي  ايران  تمام  شد  

 پس  از سقوط  هواپيماي  مسافربري  ايران  توسط  آمريكا، آيت اهللا منتظري  طي  نامه اي  به  آيت اهللا خميني  درخواست  برخورد متقابل  كردند ولي  ايشان  
 ، زنگ  خطري  است  براي  تمامي  مسافرتهاي  هوايي  بايد با تمام  وجود تالش  كنيم  تا انفجار هواپيماي  مسافربري« : ا نپذيرفت  و نوشتاين  پيشنهاد ر

. توسط  آيت اهللا خميني  اقدامي  كامالً عاقالنه  بود٥٩٨پذيرش  قطعنامه  »   .چنين  صحنه هاي  دردناكي  پيش  نيايد  
ولي  در چارچوب  ساختار سياسي  فعلي  اين  كار امكانپذير .  ، براي  تأمين  منافع  ملي  خود نياز دارندران  به  تصميمي  شجاعانه  و عاقالنه اينك  مردم  اي

.  الينحل  باقي  خواهد ماند ، تا وقتي  يك  نفر براي  همه  و به  جاي  همه  تصميم  بگيرد، مشكل  به  صورت تا وقتي  يك  تن  آزاد باشد و بقيه  مطيع . نيست
 از كه  برخي   ، و سپس  يونانيان  و روميان  پي  بردند   آزاد استيك  تن  شرقيان  تنها مي دانستند كه   «: هگل  در درسهاي  فلسفه  تاريخ  مي گويد

»  .يعت  خود آزاد استآدميزادگان  آزادند، و سرانجام  ما مي دانيم  كه  همه  انسانها آزادند و انسان  به  حكم  طب  
 ، از شهروندان  استبر رضايت  حكومت  دموكراتيك  چون  متكي  و مبتني   .  تنها حكومت  دموكراتيك  مي تواند از منافع  ملي  كشور پاسداري  كند

كليه  كشورهاي  اروپايي  . در هيچ  جا، پايگاهي  ندارندولي  اقتدارگرايان  از مردم  خود و قدرتهاي  خارجي  مي هراسند، چون  . مذاكره  با هيچ  كس  هراس  ندارد
بايد مسأله  مذاكره  يا عدم  مذاكره  و . براي  پيوستن  يا نپيوستن  به  اتحاديه  اروپا به  همه پرسي  عمومي  مراجعه  و براساس  رأي  شهروندان  خود عمل  كردند

آنان  كه  معتقدند تمام  مردم  ايران  با مذاكره  و ارتباط  با آمريكا مخالفند، نبايد از مراجعه  . مومي  گذارده  شودارتباط  يا عدم  ارتباط  با آمريكا به  همه  پرسي  ع
 اقدام  فقط  و فقط   اما اين .  ، نه  براي  باج  دادنمذاكره  درباره  حقوق  پايمال  شده  و منافع  ملي  ناديده  گرفته  شده  ايران. به  آراي  عمومي  هراس  داشته  باشند
.كساني  كه  در يك  انتخابات  رقابتي  تمام  عيار انتخاب  شده  باشند. از نمايندگان  منتخب  مردم  برمي آيد  

پس  از . ود ، بر نفوذ نيروهاي  خارجي  در تعيين  سرنوشت  آينده  ايران  خواهد افز مسدود كردن  راههاي  تحقق  مطالبات  مردم  و ضعف  نيروهاي  داخلي
 ، با توجه  به   ، يلتسين  ايران  كيست ؟ اما اينك پرسش  اين  بود كه  آيا خاتمي  گورباچف  ايران  است ؟ و اگر خاتمي  گورباچف  ايران  است٧٦انتخابات  خرداد 

است  كه  نگاه ها از داخل  بسوي  خارج  معطوف  شده   ، پرسش  اين  است  كه  كرزاي  ايران  كيست ؟ تغيير پرسش  بدين  معنا مشخص  بودن  ظاهرشاِه ايران
اگر واقعاً اعتقاد داريم  كه  مسائل  و مشكالت  . نقش  عامل  خارجي  را در سير حوادث  ايران  اساسي  تلقي  مي كنند ) مخالف  و موافق(است  و پرسشگران  

.د، چاره اي  جز برگزاري  رفراندوم  جهت  تعيين  سرنوشت  وجود نداردكشور بايد در چارچوب  ايران  و توسط  شهروندانش  حل  و فصل  گرد  
راهگشاي  دمكراسي  آلمان  نبودند، بلكه  نظام  ...)  ، كانت  و ، هگلماركس( ، آن  همه  فيلسوف  و نظريه پرداز  به  گفتة  موافقان  دخالت  عامل  خارجي

لذا اينان  به  دمكراسِي . ژاپن  را هم  ژاپنيها دمكرات  نكردند، بلكه  ژاپن  به  زور آمريكا، دمكرات  شد. ك  شدسياسي  آلمان  با دخالت  مستقيم  آمريكا دمكراتي
 از سوي  ديگر معتقدند كه  عامل . متكي  به  زور آمريكا خوشامد مي گويند، چرا كه  هيچ  اميدي  به  ظرفيت هاي  داخلي  براي  تأسيس  نظامي  دمكراتيك  ندارند

  . ، مستقل  از خواسِت ما، اينك  مهمترين  عامل  تعيين كننده  سرنوشت  آيندة  ايران زمين  استخارجي



 
 
 
 

فصل  چهارم    
  ، و شرايط  ايران علل  اجتماعي  و داليل  معرفتي  ظهور دموكراسي 
 
اين   » انتقال«.  ، فرهنگي  و اقتصادي اندعي  پيش  شرط هاي  اجتماعي ، نيازمند نو ، نهادهاي  پايدار دموكراتيكبگمان  برخي  از عالمان  علم  سياست 

نهادهاي  دموكراتيك  در جوامع  بسته  به  صورتهايي  . نهادهاي  بيگانه  به  جوامعي  كه  فاقد بسترهاي  مناسب اند، به  استحاله  يا طرد آنها منتهي  خواهد شد
.فاقد محتوا يا كاريكاتور تبديل  خواهند شد  

 ، دموكراسي  بهترين  روش  تحقق  عدالت  است  و بدون  دموكراسي  نمي توان  به  عدالت  دست  يافت  ولي  الزمه  تحقق  اين  امر  در جهان  كنوني
در جامعه  ايجاد شود تا امكان  يعني  بايد شرايطي  .  »آوردني«است  نه   » آمدني«از اين رو دموكراسي   . است... و » فهم«،  »خواست«،  »پتانسيل«،  »شرايط«

.ظهور دموكراسي  فراهم  شود  
تأسيس  كنند؟ مگر دموكراسي  و جمهوري  متضمن  پيش  شرط هايي  )  ، جمهوري  تمام عياردموكراتيك(ـ آيا ايرانيان  مي توانند نظامي  مردم ساالر ٤ 

برخي  بر اين  گمانند كه  امكان  ايجاد نظامي  دموكراتيك  در ايران  وجود ندارد چرا كه  نيست  كه  تا آنها تحقق  نيابند، دموكراسي  تحقق  نخواهد يافت ؟ 
 ، دموكراسي  به عنوان  نمونه  بر مبناي  شرايط  روان شناختِي دموكراسي. دموكراسي  حاصل  پيش  زمينه هاي  فكري  و اجتماعي  است  كه  در اينجا وجود ندارد

آنان  معتقدند كه  اكثر  .  ، خرده گير، نرمش پذير، واقع گرا، سازش جو، بردبار، برونگرا و معتمد است ، تجربي انديش به  خطاپذيري نيازمند شهرونداني  معترف
. شهروندان  ما فاقد چنان  خصوصياتي  هستند  

آرماني  كه  دائماً بدان  نزديك  مي شويم  ولي  هيچگاه   .  نكته  مهمي  كه  بايد بدان  توجه  شود اين  است  كه  دموكراسي  هم  آرمان  است  و هم  واقعيت
لذا در . در هر كشور دموكراتيك  ميان  دموكراسي  واقعي  و دموكراسي  آرماني  شكافي  عميق  وجود دارد . دموكراسي  امري  ذو مراتب  است . بدان  نمي رسيم

.ي شودعالم  واقع  هميشه  مراتبي  از آرمان  دموكراسي  محقق  م  
دموكراسي  نيازمند انسانهاي  دموكرات  است  و انسانهاي  دموكرات  .  جوامع  در فرآيند دموكراتيزاسيون  همزمان  پيش  شرط هاي  خود را خلق  مي كنند

وي  ديگر بايد دانست  اكثر كشورهاي  دموكراسي  با سطح  معيني  از توسعه  اقتصادي  همبستگي  دارد ولي  از س. هم  محصول  نظامها و جوامع  دموكراتيك اند
واقعيت  « ، نه  است » آرمان  دموكراسي«آنچه  در فصل  اول  درباره  ويژگي هاي  جمهوري  تمام  عيار گفته  شد، مربوط  به  . دموكراتيك  توسعه  يافته اند

. ، بايد دائماً دموكراتيك تر شوندامهاي  دموكراتيكاز اين رو نظ . كه  با آرمان  فاصله  دارد و به  سوي  آن  روان  است » دموكراسي  
  ، فرهنگي  و سياسي  است ؟ـ زمينه هاي  مساعد و پيش  شرط هاي  دموكراسي  كدامند؟ دموكراسي  محصول  كدام  شرايط  اجتماعي١ـ٤ 
ي  براي  دموكراسي  از ناحية  رهبران  غيرمنتخبي  صورت  خطرناكترين  تهديد داخل : ـ كنترل  نيروهاي  نظامي  و انتظامي  توسط  مقامات  منتخب١ـ١ـ٤ 

كنترل  نيروهاي  نظامي  ـ انتظامي  ـ امنيتي  در اختيار نيروهايي  است   ) جمهوري(در نظام  دموكراتيك  . مي پذيرد كه  به  ابزار اصلي  سركوب  دسترسي  دارند
  .كين  اين  نيروها از رهبران  منتخب  شرط  الزِم دواِم حكومت  دموكراتيك  استتم. كه  براساس  مالك هاي  دموكراتيك  انتخاب  شده اند

معطوف   ) دفع  تجاوزات(توجه  نيروهاي  نظامي  بايد به  سمت  مسائل  خارجي   .  از سوي  ديگر چگونگي  جهت گيري  نيروهاي  مسلح  بسيار مهم  است
يكي  از مشكالت  كشورهاي  توسعه  نيافته  اين  است  كه  در دورة  پس  از جنگ  توجه  نظاميان  به  . كاسته  شودباشد تا از خطر مداخلة  آنها در امور داخلي  

اين  امر براي  دموكراسي  بزرگترين  . امنيت  داخلي  معطوف  شده  و نظاميان  سياست  زده  دامنة  عملكرد خود را به  مسائل  سياسي  داخلي  گسترش  مي دهند
.را ايجاد مي كندخطر   

اگر كشوري  در معرض  مداخله  كشور ديگري  قرار داشته  باشد كه  از اقتدارگرايان  حمايت  و يا  : ـ فقدان  هرگونه  كنترل  خارجي  ضد دموكراتيك٢ـ١ـ٤ 
هه  اخير كليه  نهادهاي  بين المللي  و نهادهاي  طي  دو د. با حكومت  دموكراتيك  ضديت  داشته  باشد، امكان  گسترش  نهادهاي  دموكراتيك  كاهش  مي يابد
لذا خطر كنترل  خارجي  ضد دموكراتيك  تا حدود بسياري  . مدني  قدرتمند در كشورهاي  قدرتمند غربي  از نهادها و انگاره هاي  دموكراتيك  حمايت  كرده اند

  .كاهش  يافته  است
 ، زماني  فرا مي رسد كه  يك  دموكراسي  با بدترين  حالت . داز دموكراسي  در يك  كشور بسيار مؤثر است محيط  مساعد يا نامساعد بين المللي  بر چشم  ان

براي  فرآيند دموكراتيزاسيون  پاسخ  اين  پرسش  بسيار مهم  است  كه  آيا نظام  بين المللي  موافق  موج  گرايش  به  . دخالت  يك  قدرت  خارجي  سرنگون  مي شود
زماني  كه  گرايش  منطقه اي  يا جهاني  به  سوي  دموكراسي  وجود دارد و . يا روند مخالفي  را دنبال  مي كند) از نظر ايجاد بسترهاي  مساعد( است   دموكراسي

.تيزاسيون  تسهيل  مي شودزماني  كه  بازيگران  قدرتمند خارجي  گسترش  دموكراسي  را هدف  آشكار سياست  خارجي  خود اعالم  مي نمايند، فرايند دموكرا  



 ، نخبگان  و اگر اكثريت  شهروندان . دموكراسي  محصول  فرهنگ  اجتماعي  دموكراتيك  است : ـ اعتقادات  و فرهنگ  سياسي  دموكراتيك٣ـ١ـ٤ 
 ترجيح  دهند و تنها راه  حل  مشكالت  را روشنفكران  كشوري  از ارزش هاي  دموكراتيك  حمايت  نمايند، دموكراسي  را بر كليه  بديل هاي  غيردموكراتيك 

فرهنگ  سياسي  را معموالً شيوه اي  مي دانند كه  مردم  طبق  آن  . تكيه  به  روش هاي  دموكراتيك  بدانند، نهادهاي  دموكراتيك  در آن  كشور رشد خواهند كرد
فرهنگ  سياسي  عبارت  از نظامي  از باورها، ارزشها و آرمانهاي  مربوط  به  چگونگي  . به  ارزيابي  و داوري  درخصوص  نهادها و فعاليت هاي  سياسي  مي پردازند

به  گفته  دياموند فرهنگ  سياسي  .  ، با برخي  تفاوتها، به  استانداردهاي  ارزيابِي قواعد بازِي سياسي  اشاره  داردفرهنگ  سياسي . كاركرد يك  نظام  دولتي  است
 ، هم  هند و هم  كاستاريكا تداوم  شگفت آور دموكراسي  را به  رغم  براي  نمونه. ا به  رغم  سطوح  نسبتاً پايين  توسعه  اقتصادي  حفظ  كندمي تواند دموكراسي  ر

از تداوم  دموكراسي  در  ، توسعة  اقتصادي  كم  يا متوسط  به  نمايش  مي گذارند، چون  فرهنگ  سياسي  در هر دو سطح  نخبگان  و توده ها، آشكارا و با قدرت
.اين  كشورها حمايت  مي كند  

كشورهايي  كه  حاكميت  دموكراتيك  دارند  .   احتمال  دموكراتيك  شدن  كشورهاي  فقير بسيار ضعيف  است: ـ وجود اقتصاد مدرن  مبتني  بر بازار٤ـ١ـ٤ 
 ، به  رشد اقتصادي  بدون  بحران هاي  اقتصادي . ادي  به  دموكراسي  ضعيف  استگذار كشورهاي  سطح  متوسط  توسعه  اقتص. نوعاً كمابيش  ثروتمند هستند

.آرامي  راه  به  روي  دموكراسي  مي گشايد  
رايي   ، ثروت  و منافع  مي شود كه  اينها جا پاي  تنوع  و رقابت  در سياست  را محكم  مي كنند و مانع  از انحصارگ اقتصاد بازار موجد چند گانگي  در قدرت

اقتصاد مدرن  مبتني  بر بازار، احساسي  از خود مختاري  و استقالل  شخصي  را پديد مي آورد كه  ارزش  دموكراتيك  بنياديني  .   در قدرت  و منافع  مي گردند
اختي  و همرنگ  جماعت  شدن  تحت  دولت  رقابت  اقتصادي  مشوق  سالمي  مي باشد براي  نوآوري  و تفكر انعطاف پذير كه  سدي  است  در برابر يكنو . است

جامعه اي  كه  بخش  (جامعة  تجاري   . رابطه  خاص  جمهوري  با موجوديت  ساختارمندي  به  نام  بورژوازي  يكي  از علل  پيروزي  دموكراسي  بوده  است. توتاليتر
 .   مبناي  اساسي  و اجتناب ناپذير جمهوري  دموكراتيك  است) ود يافته  انجام  مي دهدبزرگ  توليد، توزيع  و مبادالت  خود را از طريق  بازارهاي  كمابيش  بهب

ولي  . چنين  نظامي  رفاه  و ثروت  را بيشينه  مي كند. بر مبناي  دفاع  فايده  گرايانه  از بازار؛ بازار آزاد كارآيي  اقتصادي  يا قدرت  تأمين  رفاه  شهروندان  را دارد
 را متحقق  مي كند، لذا اقتضائات  عدالت  بگمان  وي  بازار آزاد با احترام  گذاشتن  به  آزادي  افراد  .  راه  ديگري  براي  دفاع  از بازار ارايه  مي كند رابرت  نوزيك

ر متمايل  به  نتايجي  بوده  است  كه  مكانيسم  محور توجه  در ارزيابي  مكانيسم  بازار بيشت«: آمار تياسن  مي گويد. آزادي  ايجاب  مي كند كه  بازار تأسيس  شود
اما مورد فوري تر براي  آزادي  دادوستد بازار در  ... اين  نكته  قابل  اغماضي  نيست. بازار توليد مي كند، همچون  درآمدها يا مطلوبيت هاي  حاصل  از بازارها

 ، و جستجو براي  زندگي هايي  كه  بر مبناي  دادوستدها شكوفا  ، مبادلهاي  خريد و فروشما داليل  خوبي  بر . اهميت  اساسي  خود آن  آزادي  نهفته  است
 بر هر قضيه اي  مقدم  به  رسميت  شناختن  اساس  اين  آزادي    . نفي  اين  آزادي  به طور كلي  خود يك  نقيصة  اساسي  در هر جامعه اي  است . مي شوند داريم

. » نتوانيم  آن  را ثابت  كنيم  تا براساس  آن  نشان  دهيم  كه  اوج  نتايج  بازارها بر حسب  درآمدها و از اين  قبيل  چه  هستنداست  كه  چه  بتوانيم  يا  
 به   ، طبقه  متوسط  بيشتراز ميان  تمامي  طبقات. دموكراسي  با گسترش  طبقه  متوسط  رابطه  همبستگي  بااليي  دارد : ـ رشد طبقه  متوسط٥ـ١ـ٤ 

 ، گسترش  سواد، گسترش  آموزش  عالي  و توسعه  گسترش  شهرنشيني. رشد طبقه  متوسط  منجر به  دموكراسي  مي شود. دموكراسي  و آزادي  گرايش  دارد
دموكراسي  نيازمند يك   .  است  ، حامي  دموكراسي  باثباتتوسعة  انجمن هاي  متكثر مبتني  بر منافع. وسايل  ارتباطي  نيز از پيش  شرط هاي  دموكراسي اند

 ، گامي  از اين رو رشد و گسترش  نهادهاي  مدني. جامعه  مدني  گسترده  و قوي  است  كه  چون  سپر محافظ  شهروندان  در مقابل  قدرت  خودكامه  عمل  نمايد
  .اساسي  در فرايند دموكراتيزاسيون  است

ران  چگونه  است ؟ـ وضعيت  پيش  شرط هاي  دموكراسي  در اي٢ـ٤   
 ٢٨ رضاخان  با حمايت  انگليس  و دومي  كودتاي  ١٢٩٩ـ در طول  قرن  بيستم  در ايران  دو كودتا صورت  گرفته  است  اولي  كودتاي  سوم  اسفند ١ـ٢ـ٤ 

 سيد ضيا ـ رضاخان  با حمايت  گسترده  ١٢٩٩ي  كودتا . از كودتاي  دوم  تقريباً نيم  قرن  گذشته  است.  عليه  دكتر مصدق  با حمايت  آمريكا١٣٣٢مرداد 
تجددخواهي   . روشنفكران  ايراني  صورت  گرفت  و پشتيباني  نظري  و عملي  آنها را تا تحكيم  ديكتاتوري  رضاشاهي  و تشكيل  دولت  مطلقه  ملي  درپي  داشت

 كه  علت  آن  البته  احساس  خطر تجزيه  كشور به  دليل  ضعف  حكومت  مركزي    ، رنگ  و بوي  شديد ناسيوناليستي  به  خود گرفتروشنفكران  اين  دوره
 ، آزاديخواهي  رنگ  باختة  دوران  اولية  انقالب  مشروطيت  با اين  نهضت  فكري  و سياسي  جديد هر چه  بيشتر در سايه  قرار گرفت  و تمركزگرايي. بود) قاجار(

.زشهاي  جمع  گرايانه  غلبه  يافتند ، اقتصاد دولتي  و ارناسيوناليسم  
اگر مصدق  موفق  به  عقب  راندن  دربار از دخالت  در امور دولت  .  نهضت  ملي  كردن  صنعت  نفت  نيز اساساً نهضتي  ناسيوناليستي  و بيگانه  ستيز بود

با اينكه  در طول  قرن  بيستم  هيچگاه   .  اين  اميد برباد رفت١٣٣٢سال  ولي  با كودتاي  شاه  در . مي شد، شايد اميد به  مشروطه  شدن  حكومت  پديد مي آمد
 ، ولي  در عين  حال  احتمال  كودتاي  ارتش  و نيروي  انتظامي  وجود كنترل  نيروهاي  نظامي  ـ انتظامي  ـ امنيتي  در اختيار نيروهاي  منتخب  مردم  نبوده  است

.ندارد  
 ، به  جاي  پاسداري  از مرزهاي  يند دموكراسي  در ايران  آن  است  كه  برخي  از فرماندهان  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي يك  مشكل  اساسي  براي  فرا

 عليه  جناحي  كه   ، ، نگاه  خود را به  مناقشات  سياسي  داخلي  جناح ها معطوف  كرده  و خود را مكلف  مي دانند تا با صدور اطالعيه  به  نام  كل  سپاهملي  ايران
 ، موضع  گرفته  و مدعي  مي شوند كه  نفوذيهاي  دشمن  از طريق  قوه  مجريه  و قوه  مقننه  اهداف  دشمن  را تعقيب  آراء اكثريت  مردم  را به دست  آورده



 ، در حوزه  تفكر سياسي  و اجتماعي«و  » يز نفوذ نمودهدر بدنه  حاكميت  ن«،  »يارگيري  از برخي  همسنگران  سابق«جريان  نفوذي  ياد شده  با : مي نمايند
گرايشات  شديدي  به  الئيسيزم  و سكوالريزم  يافته  و نه  تنها به  حذف  واليت  فقيه  يا تشريفاتي  كردن  و خارج  نمودن  آن  از رده  تصميم گيري  در حكومت  

 خود را در مسير اسالم زدايي  از حكومت  و ارزش ستيزي  در نهادهاي  دولتي  و سيستم  قانونگذاري   مي انديشد بلكه  تحت عنوان  ايدئولوژي زدايي  همه  قواي
. »و به دنبال  ادغام  اقتصاد كشور در اقتصاد ليبرالي  و سرمايه داري  غرب  است ... فعال  كرده  است  

 دقيقاً مطابق  با اكثريت  مردم  به  همان  افرادي  در چند انتخابات  گذشته  رأي  داده اند،  ، وقتي  بدنه  سپاه  ولي  چه  سود از صدور چنين  بيانيه هاي  سياسي
وقتي  برخي  فرماندهان  نمي توانند افراد تحت  امر خود را قانع  نمايند، چگونه  مي توانند اميدوار به  . كه  در اين  بيانيه  به  شدت  مورد حمله  قرار گرفته اند

  از فرامين  نظامي  در قالب  بيانيه  سياسي  باشند؟ پيروي  جامعه
ـ نهادهاي  مدني  قدرتمند در كليه  كشورهاي  قدرتمند جهان  و سازمانها و نهادهاي  بين المللي  از جنبش  اصالح طلبي  مردم  ايران  و فرايند ٢ـ٢ـ٤ 

در حال  حاضر هيچيك  از دول  قدرتمند غربي  از . كراتيك  به  هيچ  وجه  وجود نداردلذا خطر عامل  كنترل  خارجي  ضددمو. دموكراتيزاسيون  حمايت  مي كنند
اگر كسي  به دنبال  اين   . مسأله  مهم  عدم  حمايت  دول  غربي  از اقتدارگرايان  است  و نه  حمايت  آنان  از اصالح  طلبان. اقتدارگرايان  ايران  حمايت  نمي كنند

و به دنبال  آن  نظام  دموكراتيك  در ايران  مستقر شود، راه  فروبسته  را » دستي  از غرب  برون  آيد و كاري  بكند « باشد كه  سوداي  دست  نيافتني  
اسب  با ثانياً نظام  سياسي  هر كشوري  متن.  ، تامين  منافع  ملي  برگسترش  دموكراسي  در جهان  الويت  داردچون  اوالً نزد دول  غربي. دنبال  مي كند

.اگر زميِن جامعه  كويري  باشد، بذرپاشي  دول  غربي  منجربه  نهال  دموكراسي  نخواهد شد . ظرفيت هاي  دروني  آن  جامعه  است  
ار رويدادهاي   ، پيروزي  و گسترش  دموكراسي  در هر كشوري  باعث  فش در عين  حال  بايد به  اين  نكته  توجه  داشت  كه  بر مبناي  نظريه  قوه  محركه

لذا كشورهايي  كه  ديرتر از بقيه  به  كاروان  دموكراسي  مي پيوندند، تحت  فشار بسيار . بين المللي  در جهت  گسترش  دموكراسي  با توان  بيشتري  مي شود
گسترده اي  از نهادها، انجمن ها، جنبش ها و سازمانها  ، ساختار بيشتري  براي  پيوستن  به  موج  دموكراتيزاسيون  قرار مي گيرند در طول  موج  سوم  دموكراسي

  .در سطح  جهاني  براي  حمايت  از بسط  دموكراسي  تأسيس  گرديدند كه  گسترش  و تقويت  دموكراسي  و حقوق  بشر وظيفه  آنها است
 دموكراسي  و آزادي اند و خصوصاً براي  اولين  بار در تاريخ  ـ جنبش  فراگير اصالح طلبي  حكايت  از آن  دارد كه  اكثريت  روشنفكران  به دنبال ٣ـ٢ـ٤ 

روشنفكران  بر سر هزار . ايران  اكثريت  روشنفكران  با گرايشات  مختلف  بر سر دموكراسي  به عنوان  هدف  اصلي  و تنها راه  حل  مشكالت  كشور اجماع  دارند
.  ، وحدت  نظر دارند ، به عنوان  پادزهر خودكامگيولي  خوشبختانه  بر سر دموكراسي  و آزادي . نيكو استو يك  مساله  با يكديگر اختالف  دارند و اين  امري  

  . ، شرط  الزم  گذار به  دموكراسي  استممكن  است  آنان  هيچگاه  بر سر معضالت  عميق  فكري  به  توافق  نرسند، ولي  توافق  بر سر دموكراسي  و آزادي
آزادسازي  اقتصادي  به  معناي  برداشتن  موانعي  است  كه  دولت  در .    سياست  آزادسازي  اقتصادي  دولت  هنوز بر اقتصاد تسلط  داردـ برخالف ٤ـ٢ـ٤ 

، حقوقي   )الري  دولتيديوانسا(، اداري   )مالكيت  جمعي  و انحصارات(اين  موانع  از نوع  اقتصادي   . مسير فعاليت هاي  آزادانة  بخش  خصوصي  ايجاد كرده  است
دولت  براي   . آزادسازي  اقتصادي  مستلزم  ايجاد امنيت  و به  رسميت  شناختن  حقوق  مالكيت  فردي  خدشه ناپذير است. مي تواند باشد) قوانين  دست  و پا گير(

د را دنبال  كند و اين  كار با خروج  دولت  از بازار هم  به عنوان  رسيدن  به  اين  هدف  بايد سياست  حفاظت  از حقوق  مالكيت  فردي  و آزادي  فعاليت  افرا
مطابق  اين  اصل  فعاليت هاي  اصلي  اقتصادي   .  قانون  اساسي  است٤٤اولين  مشكل  در اين  راه  اصل  . توليدكننده  و هم  به عنوان  كنترل كننده  ميسر مي شود

 ، تأمين  نيرو، سدها و  ، بيمه ، بانكداري ، معادن  بزرگ ، صنايع  مادر، بازرگاني  خارجي شامل  كليه  صنايع  بزرگبخش  دولتي «. در انحصار دولت  قرار دارد
 عمومي    ، راه  و راه  آهن  و مانند اينهاست  كه  به  صورت  مالكيت ، كشتيراني ، هواپيمايي ، پست  و تلگراف  و تلفن ، راديو و تلويزيونشبكه هاي  بزرگ  آبرساني
در  .  ، امكان  فعاليت  بخش  خصوصي  را بسيار محدود كرده  استاين  اصل  به  اضافه  قانون  كار و تامين  اجتماعي  اجباري  دولتي.  »و در اختيار دولت  است

،  )شوك درماني(ي  با سرعت  باال و در زمان  كوتاه  البته  آزادساز. عين  حال  اقتصاد ايران  پروسة  گذار از اقتصاد دولتي  به  اقتصاد بازار را طي  مي كند
 ، در سطح  شعار باقي  مانده  و دستاورد چنداني  نداشته   سال  سياست  آزادسازي  اقتصادي١٣درست  است  كه   . بحران هاي  عديده اي  به دنبال  خواهد داشت

ساختار دولتي   .   ب  حوزه  مستقل  از دولت  حداقل  در عرصة  اقتصادي  شكل  خواهد گرفتاست  ولي  دولت  ناگزير به  پذيرش  اين  امر است  و بدين  ترتي
مهم ترين  تكيه  گاه  .  ، هر دولتي  را با هر شكل  سازماني  به  فعال  مايشاء سياسي  ـ اقتصادي  تبديل  مي كندويژه  با وجود درآمدهاي  نفتي  اقتصاد ايران  به

آزادسازي  اقتصادي  و غيردولتي  كردن  نظام  اقتصادي  شرط  الزم  براي  حركت  به  سوي  يك  نظام   .  ، اقتصاد دولتي  استت  اراده  خاصاقتدارگرايي  و حكوم
  .سياسي  آزاد است

دنياي  مدرن  دولت  خادم  مردم  و مردم  در  .  آنچه  روشنفكران  ايراني  اغلب  مورد غفلت  قرار داده اند همين  مسئله  آزادي  اقتصادي  و اهميت  آن  است
دولت  در برابر مالياتي  كه  از مردم   .    صاحبان  حق اند زيرا مردم  نسبت  به  دولت  استقالل  اقتصادي  دارند و دولت  از اين  لحاظ  وابسته  به  مردم  است

اما اگر اين  رابطه  ميان  مردم  و دولت  معكوس  شود و مردم  مستخدم  دولت  .  مردم  باشدمي گيرد و هزينه هايي  كه  از قبل  آن  انجام  مي دهد بايد پاسخگوي 
پس  براي  نيل  به  آزادي  بايد دولت  را از لحاظ  ! اين  مردم  خواهند بود كه  بايد در برابر دولت  پاسخگو باشند ) همانند اقتصادهاي  دولتي(تلقي  شوند 

براي  رسيدن  به  اين  هدف  تنها يك  راه  وجود دارد و آن  اقتصاد آزاد . ته  كرد و دولت  مستخدم  را جايگزين  دولت  كارفرما نموداقتصادي  به  مردم  وابس
. د ادامه  خواهد داددر صورتي  كه  شكل  سازماني  حكومت  تغيير كند اما اقتصاد همچنان  دولتي  باقي  بماند، اقتدارگرايي  همچنان  به  حيات  خو . رقابتي  است

بنابراين  يكي  از پيش شرطهاي  مهم  اين   كه  واقعاً  . تا زماني  كه  مالكيت  رانت  نفت  در دست  دولت  است  دولت  كارفرما باقي  مي ماند و توزيع كننده  رانت



يعني  يا مثل  آمريكا انحصار نفت  از دست  دولت  . ت  عوض  شودنوعي  نقش  نف  سوي  آزادي  اقتصادي  و سپس  آزادي  حركت  كنيم  اين  است  كه  به  به
 ، با نيك انديشي(گونه  كه  خرج  شود  چرا كه  نفت  هر. خارج  شود و يا درآمد نفت  يكسان  توزيع  شود بين  كل  افراد ولي  دولت  مالياتها را جدي  بگيرد

بنابراين  اين  گير تاريخي  اصوالً . همراه  دارد  دولت  و مداخله  در اقتصاد به  نوعي  بسط  به.)  . .د و ، كارآمد و غيركارآم ، برنامه  و بي برنامهبدانديشي
  .سوي  اقتصاد بازار حركت  كنيم  اجازه  نمي دهد نقش  دولت  كم  شود و به

بازار (بنياد دموكراسي هاي  مدرن  و آزاد، نظام  اقتصادي  آزاد . رد براي  نيل  به  نظام هاي  حكومتي  آزاد بايد از مباني  و زير ساخت هاي  آزادي  آغاز ك
. مانيفست  روشنفكران  اگر ناظر بر اين  رويكرد نباشد، ره  به  جايي  نخواهد برد . است) حقوق  بشر(است  كه  خود مبتني  بر حقوق  و آزاديهاي  فردي   ) رقابتي

 . و اقتصاد بازار رقابتي  شكل  گرفته  و كل  يكپارچه اي  را تشكيل  داده  است) حقوق  بشر( و آزاديهاي  فردي   نظام  سياسي  مدرن  و آزاد حول  محور حقوق
بسياري  از .   شود ) جامعه  مدني(اقتصاد آزاد بايد به  يكي  از اصلي ترين  مطالبات  جنبش  جمهوري خواهي  تبديل  شود تا راهگشاي  حوزه  مستقل  از دولت  

 سروكار دارد و منشأ قدرت  دموكراسي  اصوالً با  . دفاع  مي كنند » سوسيال  دموكراسي«وكراسي خواهان  ايران  با اقتصاد بازار مشكل  دارند و لذا از دم
خلة  دولت  ـ ولو به  سود طبقة  ليبرال  دموكراسي  از نوع  آمريكا كه  بشدت  در برابر مدا. توزيع  ثروت   و سوسياليسم  با توزيع  قدرت  ليبراليسم  با  

ضعيف  ـ مقاومت  مي كند، با سوسيال  دموكراسي  از نوع  اسكانديناوي  كه  رفاه  گستري  را ولو به  بهاي  مالياتهاي  سنگين  و مداخله  دولت  در امر بهداشت  و 
منشأ هر دو يكي  است  ـ رأي  مردم  و .  مي داند؛ تفاوت هاي  عمده اي  دارند درمان  و آموزش  و پرورش  و بيمه هاي  اجتماعي  مختلف  و غيره  و غيره  ضروري

اكثر روشنفكران  ايراني  .  ، اختيارات  شهروندان  و حدود دخالت  دولت  در اين  دو نوع  دموكراسي  تا حدودي  تفاوت  داردولي  توزيع  قدرت. قبول  اقتصاد بازار
 » توزيع  ثروت« ، مسأله  تنها دليل  مخالفت  آنان  با ليبرال  دموكراسي. را وحي  ُمنزل  مي دانند ) عدالت  توزيعي(ت  اجتماعي  به  سنت  چپ  وابسته اند و عدال

وپر يكي  از ليبرال هايي  كارل  پ.  ، متكي  و مبتني  بر اقتصاد بازارندولي  بايد به  اين  نكته  توجه  داشت  كه  تمامي  نظام هاي  سوسيال  دموكراسي  اروپايي . است
دولت   » مداخله گري«است  كه  بشدت  نسبت  به  نابرابريهاي  اقتصادي  فقر و فالكت  اكثريت  مردم  و قدرت  سياسي  ثروتمندان  حساس  بود و لذا از نوعي  

زيرا هيچ  چيزي   . ردي  ممكن  بود، هنوز هم  سوسياليست  بودماگر پيوند سوسياليسم  و آزادي  ف«:  مي نويسددر جستجوي  ناتمام  اما همو  . حمايت  مي كرد
زمان  الزم  بود تا من  دريابم  كه  آنچه  مي خواستم  رؤياي  زيبايي  . بهتر از آن  نيست  كه  انسان  زندگي  كوچك  ساده  و آزادي  در يك  جامعه  برابر داشته  باشد

 ، آزادي  را به  خطر مي افكند و با قرباني  كردن  آزادي  حتي  نمي توان   و هر نوع  كوششي  جهت  استقرار تساويبيش  نيست  و آزادي  مهمتر از تساوي  است 
. »آن  را در ميان  كساني  كه  خواستار تساوي  هستند برقرار كرد  

 فرض  است  كه  اين  آزاديهاي  اساسي  متعارفي  كه  ما نامشان  را هدف  من  رد اين «: او مي گويد .  ولي  رويكرد ِدُوركين  متفاوت  از بسياري  از ليبرالهاست
 ، حقوق  فردي  به  شرطي  باالترين  معنا را پيدا مي كنند كه  وجودشان  براي  هر نظرية  قابل  به  نظر من. حقوق  گذاشته ايم  از بنياد با برابري  تعارض  دارند

من  مي خواهم  چارچوب  هميشگي  بحث  را تغيير بدهم  و هر وقت  كسي  مدعي  حق  آزادي  فردي  شد، به  جاي  . شود ، ضرورتي  داشته  دفاعي  دربارة  برابري
 آيا وجود اين  حق  براي  حفظ  برابري  ضروري « : بپرسم»  ، تا چه  حد بايد از برابري  صرف  نظر كنيم ؟براي  احترام  كافي  به  اين  حق« : اينكه  سئوال  كنم

من  سعي  ... مي خواهم  اين  اتهام  را رد كنم  كه  مي گويند ليبراليسم  به  قيمت  فدا كردن  بهزيستي  و رفاه  پايينترين  قشر جامعه  از فرد حمايت  مي كند» است ؟
 ،  به  معناي  استقالل  سرچشمه  مي گيرند و، بنابراينكرده ام  استدالل  كنم  كه  برابري  اقتصادي  و آزاديهاي  فردي  متعارف  هر دو از تصور بنيادي  برابري 

.» ، نيروي  محرك  و موتور ليبراليسم  است  و هر دفاعي  از ليبراليسم  به  منزلة  دفاع  از برابري  است   برابري  
رشد با .  درصد جمعيت  كشور شهرنشين اند٦٥ـ در طول  دو دهه  گذشته  فرآيند مهاجرت  به  شهرها به  شدت  گسترش  يافته  و اينك  تقريباً ٥ـ٢ـ٤ 

توسعه  وسايل   .    ، زمينه هاي  مساعدي  را براي  دموكراسي خواهي  فراهم  آورده  است ، آموزش  متوسطه  و آموزش  عالي  و خصوصاً رشد طبقه  متوسطسوادي
بگمان  آنتوني  گيدنز، جهاني   . ، كنترل  و سانسور را بسيار دشوار و كم  اثر كرده  است )نت ، اينتر ، ماهواره ، فاكس ، تلفن  همراه ، تلفنراديو، تلويزيون(ارتباطي  

فرايند يكپارچگي  جهاني  فضايي  آفريده  كه  مخفي  .   را امكانپذير مي سازد » انتقال  دموكراتيك  كامالً سريع«شدن  يكي  از تحوالت  ساختاري  اي  است  كه  
نظم  « : اينك  همه  چيز رويت پذير شده  است  و تالش  براي  كنترل  اطالعات  امري  بسيار دشوار و ناممكن  است . آن  امكان پذير نيستكردن  هيچ  چيز در 

سيستم  »   ه  به كار گيريداطالعاتي  باز، به  وضوح  جامعه  را دموكراتيزه  مي كند؛ زيرا هر چه  اطالعات  بيشتري  به دست  آوريد، بيشتر مي توانيد آن  را در جامع
جهاني  ارتباطات  توانايي  دولتها را براي  پنهان  كردن  اقداماتشان  از جمله  اقدامات  ناقض  حقوق  بشر از چشم  تيزبين  مردم  كاهش  مي دهد و همين  در 

 اطالعات  ارائه  شده  توسط  صنعت  جهاني  ارتباطات  مي تواند منجر  از اين  گذشته. معرض  ديد بودن  مي تواند منجر به  تغيير سياست هاي  دولت  مربوطه  شود
.به  اعمال  فشار بين المللي  يا حتي  اقدام  جهاني  به  وسيلة  كشورهاي  ديگر بر ضد كشور خاطي  شود  

در تركيه  چاپ  كتاب  و روزنامه  نياز به   . سه  نيست ، با كشورهاي  همجوار قابل  مقاي البته  وضعيت  ما، از نظر آزادي  اطالعات  و تكنولوژي  ارتباطي
استفاده  از اينترنت  و ماهواره  آزاد .  كانال  تلويزيوني  خصوصي  در آن  كشور فعاليت  دارند٢٨٠ كانال  راديويي  خصوصي  و ١٠٥٦هم  اكنون  . مجوز ندارد
(  دستگاه  رايانه  شخصي  ٨/١٣ دستگاه  فاكس  و ٦/١ ،  تلفن  همراه١٣ ،  خط  تلفن٢٢٤ ،  دستگاه  تلويزيون٣٠٩در تركيه  به  ازاي  هر هزار نفر  . است pc ( 
 ميليون  نسخه  چاپ  ٧ روزنامه  با مجموع  تيراژي  حدود ٤٠٠بيش  از  .  به  ازاي  هر ده  هزار نفر جمعيت  است٦/٣تعداد خطوط  ارتباط  با اينترنت  . وجود دارد
 ١٩٩٤تنها از  . تركيه  يكي  از كشورهاي  توريستي  است). زيادي  هفته  نامه  و ماهنامه  وجود دارد كه  تيراژ آنها در اين  محاسبه  وجود نداردتعداد . (مي شوند

يليون  نفر به  تركيه  سفر  م٦/٢ تنها از آلمان  حدود ١٩٩٥در سال  .  ميليون  نفر رسيد٧/٧ تعداد گردشگران  يك  ميليون  نفر افزايش  يافت  و به  ١٩٩٥تا 



 ٧ به  ٢٠٠٠درآمد اين  كشور از بخش  توريست  در سال  .  به  تركيه  سفر نمود١٩٩٥ نفر جمعيت  آلمان  يك  نفر در سال  ٤٠به  عبارت  ديگر از هر . كردند
 تعداد ٢٠٠٢ آمار دولتي  تركيه  در شش  ماه  اول  سال   براساس.  ميليون  دالر رسيد٩٠٠ ميليارد و ٨ به  ٢٠٠١ ميليون  دالر و در سال  ٦٠٠ميليارد و 

اين  درآمد نشانگر آن  است  كه  .  نفر رسيد٨٣٨ هزار و ٣٩ ميليون  و ٥ درصد افزايش  نسبت  به  مدت  مشابه  سال  قبل  به  ٧/٤گردشگران  خارجي  تركيه  با 
 ، با سبك هاي  مختلف  اينكه  در عرض  يك  سال  حدود ده  ميليون  نفر خارجي. اط  داشته اندمردم  تركيه  در چه  سطحي  با شهروندان  ديگر كشورها ارتب

 ، از يك  كشور ديدن  نمايند، بايد حداقلي  از تساهل  و تسامح  و رواداري  در ميان  شهروندان  آن  كشور وجود داشته  زندگي  و آرا و افكار متفاوت  و متعارض
ما صنعت  . اگر ساالنه  پنج  ميليون  گردشگر خارجي  به  ايران  سفر كنند، چه  پيامدهايي  به  بار خواهد آورد. اين  امر ناممكن  مي باشدباشد، كه  بدون  آن  

 ، سياسي  يا هاي  مذهبيدر جنبش .  ، سياسي  و اجتماعي  آن  مي هراسيم ، چرا كه  مثل  ماهواره  و اينترنت  از پيامدهاي  فرهنگيگردشگري  را تعطيل  كرده ايم
 » دنيايي«يا  » ايمان  بر باد دهنده«،  »منحرف كننده« ، اعضا را از همه  تأثيرات  كموني  كوشش  مي شود تا با جداسازي  اعضاء در مكاني  مجزا، مانند صومعه

 ، اما چه  سود از چنين  اقداماتي . شور را به  يك  صومعه  تبديل  كنيم ، اينترنت  و گردشگري  ؛ مي خواهيم  كما نيز از طريق  مبارزه  با ماهواره. دور نگهدارند
جامعه  «پروژة  ايجاد . وقتي  اقتدارگرايان  خود مدعي اند كه  نفوذيها، بدعتگزاران  و تجديد نظر طلبان  برخي  از قواي  مهم  كشور را به  كنترل  در آورده اند

گشودن  آگاهانة  درب ها و پنجره ها و تأسيس  حكومت   .  اذهان  كثيري  را به  تسخير فرهنگ  خود در آورده  استهيچ  دستاوردي  نداشته  و دشمن  » بسته
  .گره گشاي  مشكالت  ما است» جامعه  باز«دموكراتيك  متكي  و مبتني  بر 



 
 
 
 

فصل  پنجم     
)تاكتيك ها(روش هاي  رسيدن  به  غايات     
 
 ، تاكتيك هاي  متناسب  با ولي  هر استراتژي .  ، امري  ضروري  و نيكو استيق  گفت  و گوي  آزاد و رسيدن  به  توافق  بر سر آنتعيين  استراتژي  از طر 

ر لحظه اي  راهبرد، مستلزم  انتخاب  اهداف  و جستجوي  مناسب ترين  ابزار و وسايل  جهت  رسيدن  به  آن  اهداف  در زمينه اي  خاص  و د. خود را طلب  مي كند
 ، عبارت  است  از تعامل  كنشگراِن صاحب  اراده  و آگاه  ولي  كنش  راهبردي.  ، تغيير مي كنندراهبردهاي  مناسب  با توجه  به  عامل  زمان . خاص  از زمان  است

در عين  حال  كنشگران  قادر به  .  آنها در آن  ساكن اندكه  ) ساختارمند شده(در عين  حال  محاط  شده  توسط  ساختار، و زمينه هاي  از پيش  شكل  گرفته اي  
 .   است » طرحي  نو در انداختن  براي  تغيير ساختاري«در نظر آقاي  حجاريان  استراتژي  به  معني  . تغيير ساختارهاي  متصلب  از طريق  كنش هايشان  هستند

اما از منظر ديگري  در يك  استراتژي  بايد روشن  نمود كه  فرآيند رسيدن  به  .  مختلف  اند در اين  معنا مشروطه  خواهي  و جمهوري  خواهي  دو استراتژي
هدف  چگونه  است  و از كجا بايد آغاز كرد؟ بر چه  چيزهايي  بايد تكيه  كرد؟ اصول  راهنما چه  بايد باشد؟ در هر استراتژي  بايد به  اين  پرسش ها پاسخ  داده  

ساختار حقوقي  و عملي  رژيم  سياسي  چه  بايد كرد و چگونه  بايد اين  كارها را به  سرانجام  رساند؟ اين  كار با اتكا به  كدام  نيروهاي  اجتماعي  شود كه  مثالً با 
اسي  متشكل  چيست ؟ آرايش  اين  بالفعل  و كدام  ظرفيت ها و مقدورات  تشكيالتي  ممكن  مي شود؟ رسانه هاي  پيوند دهنده  آن  نيروي  اجتماعي  و كانون  سي

نيروها در مقابل  نيروهاي  مخالف  آن  چگونه  است ؟ اقدامات  محتمل  طرف  مقابل  چيست  و در مقابل  آنها چه  مي توان  كرد؟ فرصتها و تهديدهايي  كه  از 
...ر چيست ؟ اصول  راهنماي  عملي  و اخالقي  حركت  چيست ؟ وناحيه  عوامل  بين المللي  و فرامرزي  وجود دارد چيست ؟ ابزار و مراحل  ايجاد تغيي  

قرار نيست  اگر انسان  مدرن  با دو پا راه  مي رود و از عقل  براي  فكر كردن  استفاده  مي كند، ما با سر خود راه   .  بايد از تاريخ  بشريت  درس  آموخت
آرمانها براي  آنكه  واقعيت  را . را آدميان  با عقل  و درايت  و سعي  و كوشش  و مجاهدة  فراوان  بنا نهاده انددنياي  جديد  . برويم  و قوة  عاقله  را تعطيل  نماييم

 به  شكل  و صورت  خود درآورند، به  مجموعه  اقدامات  انسانهاي  آزاديخواهي  نياز دارند تا نشان  دهند دلبستگي  شان  به  ارزشهاي  انساني  از عمق  وجودشان 
.»مستحق  هجرانند«آنان  كه  الف  عشق  مي زنند و از يارگله  مي كنند، انصافاً . مي جوشد  

را به  عنوان  هدف  برگزيند، براي  رسيدن  به  دموكراسي  و ايجاد نظام  جمهوري  بايد ) جمهوري  تمام عيار = دموكراسي( ، مردم ساالري   فردياگر ـ  ٥ 
: ، به  تعبير ماكس  وبر، دو سطح  داردقالنيتع. عقالنيت  را به  كار گيرد  

.تناسب  دليل  و مدعا : ـ عقالنيت  نظري١ـ٥   
 ، ايجابي  و سلبي(سه  نوع  دليل   .  در سطح  نظري  بايد داليل  متناسب  با اين  مدعا ارائه  شود كه  جمهوري  نسبت  به  تمام  بديل هاي  آن  ارحج  است

  . ا ارائه  شده  استبراي  اين  مدع ) تاريخي
اين  نظام  . بركنار كرد) به  روشهاي  مسالمت آميز(دموكراسي  نظامي  است  كه  در آن  مي توان  حاكمان  را بدون  توسل  به  خشونت   : ـ دليل  سلبي١ـ١ـ٥ 

  . براي  رسيدن  به  نتايج  نامعيندموكراسي  روشي  است  معين  .  ، آفات  و رذايل  كمتري  داردنسبت  به  تمامي  نظام هاي  بديل
تضمين  حقوق  بشر و )٢اجتناب  از خودكامگي  ) ١:  ، دست  كم  يازده  مزيت  دارددموكراسي  در مقايسه  با هر نظام  بديل  غيرآن : ـ دليل  ايجابي٢ـ١ـ٥ 

) ٨حراست  از منافع  شخصي  اوليه  ) ٧تحول  انساني  ) ٦ي  اخالقي  خود مختار) ٥تعيين  سرنوشت  خود ) ٤تأمين  آزادي هاي  فردي  و عمومي  ) ٣شهروندي  
دموكراسي ها با يكديگر نمي جنگند، برخالف  رژيم هاي  اقتدارگرا و ايدئولوژيك  كه  به  دليل  ادعاي  در انحصار داشتن  (صلح جويي  ) ٩برابري  سياسي  

هادهاي  ليبرال  دموكراسي  به  بهترين  نحو نه  فقط  يك  يا معدودي  از خيرها، بلكه  وسيعترين  طيف  ن)١١رونق  اقتصادي  ) ١٠) حقيقت  با يكديگر مي جنگند
.ممكن  خيرها را در خود جاي  مي دهند  

 ،  مقايسه  مي كنيم بنابر نظر برخي  جمهوري  خواهان  وقتي  اين  نظام  را از نظر دستاوردهاي  تاريخي  با ديگر نظامات  سياسي : ـ دليل  تاريخي٣ـ١ـ٥ 
اين  نظام  و فقط  اين  نظام  است  كه  در حال  حاضر يك  دستور كارسياسي  جدي  در پاسخ  به  اين  سؤال  ارائه  مي دهد كه  چگونه  يك  اجتماع  انساني  مفروض  

جمهوري  محيطي  امن  و . بي آزار در پناه  قدرت  حاكمان  اميدوار باشد ، رفاه  و فرصت  براي  يك  زندگي  نسبتاً مي تواند امروزه  به  يك  درجة  مطلوب  امنيت
. مرفه  در يك  جامعة  تجاري  شدة  درون  يك  اقتصاد پوياي  جهاني  فراهم  مي آورد تا شهروندان  هر طور كه  دلخواه شان  است  زندگاني  خود را به  سر برند

اين  ظرفيت  به  قصد و يا هوش  صاحبان  قدرت  سياسي  .  ظرفيتي  است  كه  مي تواند به  افراد بسياري  سود برساند جامعه  متكي  بر اقتصاد آزاد رقابتي  داراي
حوزة  توليد و توزيع  اقتصاد  :  ، محدود بودن  قابل  مالحظه  دخالت  آن  در يك  حيطة  خاص  زندگي  بوده  استربطي  ندارد، بلكه  دليل  موفقيت  اين  نظام



اين  نظام  سبك هاي  مختلف  زندگي  را مجاز داشته  است  و شكل  واحدي  از زندگي  و مدل  خاصي  از سعادت  را به  شهروندان  تحميل   . داخلي  و بازار جهاني
.نمي كند  

  .تناسب  وسايل  و اهداف : ـ عقالنيت  عملي٢ـ٥ 
 ، انتخابات  آزاد و منصفانه  و دموكراسي  نيازمند مقامات  منتخب. ه  دموكراسي  را برگزيد در سطح  عملي  بايد وسايل  و روش هاي  ضروري  رسيدن  ب

و حق  مشاركت  تمامي  شهروندان  در نهادهاي  ) احزاب  و انجمن ها( ، تشكيالت  مستقل   ، آزادي  انديشه  و بيان  و رفتار، منابع  بديل  اطالع  رسانيادواري
حاكمان  اقتدارگرا به  . و دموكراسي  را مفت  و مجاني  به  فرد يا ملتي  اهدا نمي كنند» نابرده  رنج  گنج  ميسر نمي شود«طور طبيعي  ولي  به   . سياسي  است

 ، الحات  خوب  است ، كلي  و مبهمي  چون  اصبا تكرار سخنان  كليشه اي. هيچ  وجه  حاضر به  توزيع  قدرت  خود با ديگران  و قبول  حق  حاكميت  مردم  نيستند
چه  كسي  با اين  كليات  مخالفت   . نمي توان  به  مردم  ساالري  دست  يافت...  ، ديكتاتوري  بد است  و ، وفاق  ملي  خوب  استاصالحات  بازگشت ناپذير است

نكه  گفته  شود فالن  نظام  سياسي  ظالمانه  است  و فالن   ، هيچ  كس  ناراحت  نخواهد شد، ولي  به  محض  ايتا وقتي  گفته  مي شود ظلم  بد است. خواهد كرد
توأم  با  » تحليل  مشخص  از وضعيت  مشخص«.  ، نهادها و نيروهاي  مانع  اصالحات  ساختاري  اينانند، مشكل  آغاز مي شودفرمانروا فردي  خودكامه  است

مگر  . الزم  آن  را پرداخت » هزينه«لذا براي  گذار به  دموكراسي  بايد ريسك  كرد و  . و همين  شجاعت  مدني  است  كه  راهگشاي  مقصود است . ريسك  است
(  ، نيست  و آنان  جامعه  بيم  زده  يكي  از اوصاف  جوامع  جديد، به  گفتة  آنتوني  گيدنز و الريش  ِبك » ريسك« risk society را خصوصيت  مدرنيته   ) 

( معاصر را بيم  متأخر نمي دانند؟ فضاي  جهان   risk ( و خطر  )  danger وقتي  ما ريسك  بسياري  از امور را مي پذيريم  اما حاضر  .   احاطه  كرده  است ) 
  ، دموكراسي  در ميان  ما چه  جايگاهي  دارد؟به  ريسك  كردن  براي  به  دست  آوردن  دموكراسي  نيستم

باقي   » نافرماني  مدني«ناممكن  باشد، راهي  جز  ) جمهوري(انين  در آغوش  گرفتن  معشوق  دموكراسي  وقتي  در چارچوب  قو : ـ نافرماني  مدني١ـ٢ـ٥ 
 ، قوانين  و سياست ها را اخالقي  ندانند و از آن  بدتر قوانين  و سياست ها را نابخردانه  و وقتي  قوانين  و سياست ها عادالنه  نباشند، آدميان. نخواهد ماند
. ابند، هيچ  روشي  جز نافرماني  مدني  نمي تواند راه  به  روي  عدالت  و اخالق  و عقالنيت  بگشايدخطرناك  بي  

در عالم  . اين  نكته  بديهي  است  كه  از هر راهي  به  هر نتيجه اي  نمي توان  رسيد .  مقتضاي  طبيعي  عقالنيت  عملي  تناسب  روش ها و اهداف  است
درآمد، محصول   .  ، بذر، آبياري  و آفتاب  استميوه  محصول  زمين  مناسب . اع  راه هاي  خاصي  براي  رسيدن  به  اهداف  تعبيه  شده  استطبيعت  و عرصه  اجتم

 بدون  پرداخت  آن  به   دموكراسي  هم  قيمتي  دارد كه . هزينه  اقتصادي  ـ سياسي  خريد هواپيما آمريكايي  با روسي  يكسان  نيست . كار و سرمايه  گذاري  است
اگر مجبور باشيم  از . اين  امر بدان  معنا نمي باشد كه  دموكراسي  كااليي  خريدني  است  كه  بايد با پرداخت  قيمت  مناسب  آن  را وارد كرد. دست  نمي آيد

به  صرف  تحقّق  .  ، توليد بدون  هزنيه  امكان  نداردلي  در اينصورت  همو .  ، بهتر است  گفته  شود دموكراسي  توليد كردني  استتعابير اقتصادي  استفاده  نماييم
ممكن  است  يك  نظام  توتاليتر يا شبه  توتاليتر از تاسيس  نظام  دموكراتيك  ممانعت  به  .  ، دموكراسي  متولد نخواهد شدپيش  شرط هاي  وجودي  دموكراسي

به  تعبير درست تر يكي  از پيش  شرط هاي  ظهور دموكراسي  وجود آدميان  شجاع  و  . ت  هزينه  هم  نياز است ، جسارت  و پرداخلذا به  شجاعت. عمل  آورد
در عمل  نشان  دادند كه  واقعاً مردم ساالري  ...  ، دوبچك  وماندال، واتسالو هاول. مبارزي  است  كه  در اين  راه  حاضر به  فداكاري  و پرداخت  هزينه  باشند

ها هستند كه  با پرداخت  هزينه  در مقابل   »اتون  سان  سوكي«دموكراسي  را در جوامع  اقتدارگرا برج  عاج  نشينان  پيش  نمي برند،  .  آنها مهم  است براي
دموكراسِي  . ، ولي  هزينه  بردار است)ميزغير خشونت آ(نافرماني  مدني  عملي  مسالمت آميز . اقتدارگرايان  مي ايستند و قوانين  ناعادالنه  شان  را نقض  مي كنند

جنبش  آزاديخواهي  مي تواند بدون  خشونت  به  جمهوري  تمام عيار دست  يابد ولي  نمي تواند بدون   .    ، آرماني  خيالي  و سودايي  ناممكن  استبدون  هزينه
وقتي   .  ، يك  نمونه  از فعاليت هاي  مسالمت آميز استتحريم  انتخابات .   بار گريختدر هر صورت  بايد از يك  انقالب  خشونت  . هزينه  آن  را به  دست  آورد

شركت  در انتخابات  نه  تنها هيچ  دستاورد مثبتي  درپي  ندارد، بلكه  اقتدارگرايان  آن  را رأي  به  معشوق  خود جلوه  مي دهند، تحريم  انتخابات  عملي  عقاليي  
تحريم  انتخابات  براي  مردم  هيچ  هزينه اي  درپي  ندارد، ولي  ممكن  است  براي  .  مسالمت آميز نارضايتي  مردم  را به  نمايش  مي گذارد است  كه  به  شيوه اي

لذا تا . ه هايي  داشته  باشدگروه ها و افرادي  كه  رسماً و به  طور علني  انتخابات  را تحريم  و مردم  را تشويق  به  عدم  شركت  در انتخابات  مي كنند، هزين
 ، يكي  از تاكتيك هاي  بسيار مؤثر براي  رسيدن  به   ، تا برگزاري  رفراندومتحريم  كليه  انتخابات  بعدي.  ، در هيچ  انتخاباتي  نبايد شركت  كردبرگزاري  رفراندوم

هيچ  عمل  سياسي   .  بلكه  عدم  كانديداتوري  هم  الزمة  تحريم  انتخابات  است.تحريم  فقط  محدود به  عدم  رأي  دادن  نمي شود . جمهوري  تمام  عيار است
چرا كه  هيچ  قانوني  همگان  را مكلف  به  شركت  در  .  ، نافرماني  مدني  نيستتحريم  انتخابات . ( ، مسالمت  جويانه تر از تحريم  انتخابات  نيستاعتراض آميزي

تحريم   . ولي  استفاده  از ماهواره  يك  نمونه  كامالً مسالمت آميز از نافرماني  مدني  است.  ، آن  قانون  نقض  شودعدم  شركتانتخابات  نمي كند تا در اثر 
ولي   . شت  است ، متضمن  بازداچرا كه  نرفتن .  ، يك  نوع  نافرماني  مدني  مسالمت آميز و هزينه  دار استدادگاه ها و عدم  توجه  به  احضارهاي  قوه  قضاييه

پرسش  اين  است  كه  قوه  قضاييه  چه  تعداد را مي تواند در عمل  بازداشت  نمايد؟ مگر بازداشتها براي  آنها هزينه  بيشتري  ندارد؟ به  همين  دليل  در يك  سال  
چرا كه   . ده اند، ولي  قوة  قضائيه  آنها را راهي  زندان  نكرده  استبا اينكه  افراد زيادي  محكوم  به  حكم  قطعي  ش. اخير تقريباً كسي  را بازداشت  نكرده اند

آنها حكم  را باالي  سرفرد نگاه  مي دارند تا او به  دليل  ترس  از زندان  سكوت  پيشه  كند و محافظه كاران   . هزينه  اين  كار براي  نظام  بسيار سنگين  است
.)امكان  و توان  بازداشت  دويست  ـ سيصد نفر وجود ندارد.  ، دست  يابند ايجاد رعب  و وحشت  است  ، به  هدف  خود كهبدون  پرداخت  هزينه  

ـ چه  كسي  مي تواند نافرماني  مدني  پيشه  نمايد؟ يك  جبهة  وسيع  كه  يك  سر آن  در حاكميت  مسئوليت هاي  مهم  دارد و سر ديگر آن  به  طور ٢ـ٢ـ٥ 
.  ، نمي تواند اقدام  به  نافرماني  مدني  كند محروم  استكلي  از حقوق  سياسي   



آنان  نه  تنها چارچوبهاي  قانوني  فعلي  را پذيرفته اند، بلكه  در همان  چارچوب  .  بخش  اصالح  طلب  حاكميت  نمي تواند دست  به  نافرماني  مدني  بزند
لذا از .  تمامي  شرايط  و ايرادات  شوراي  نگهبان  را مي پذيرند، تا مطالبات  حداقلي  به  تصويب  برسدمي گويند. اهداف  و مطالبات  حداقلي  را دنبال  مي كنند

چرا كه  اوالً اكثريت   . پروژه  خروج  از حاكميت  نيز دست  نيافتني  است . طريق  بخش  اصالح  طلب  حاكميت  نمي توان  به  جمهوري  تمام  عيار دست  يافت
يا زمان  هيچگاه  از راه   » وقت«ولي  اين  . اش  مي كنند »وقت«ثانياً آنها كه  آن  را قبول  دارند، آن  را موكول  به  . ن  حاكم  آن  را قبول  ندارنداصالح  طلبا
لذا تا . ن  قدرت  مي شود مواجه  ننمايندروشني  معّين  نمي كنند تا خود را با ريسكي  كه  منجر به  از دست  داد » پيشيني«زيرا براي  آن  معيارهاي  . نمي رسد

سهل  است  بسياري  از هم  اكنون  به  .  ، حاكميت  را ترك  نخواهد كرد ، هيچيك  از اصالح طلبان  در اعتراض  به  اصالح ناپذيري  نظامپايان  دورة  قانوني
اگر خروج  از حاكميت  صرفاً يك  تهديد براي  ترساندن  رقيب  . ن  تأييد شودگونه اي  سخن  مي گويند تا صالحيت  آنها در دور آينده  توسط  شوراي  نگهبا

  . باشد، اين  تهديد كارايي  خود را از دست  داده  است
ه  خود را  براي  رسيدن  به  هدف  راهي  جز اين  وجود ندارد كه  جنبش  جمهوري  خواهي  سرنوشت  خود را به  بخش  اصالح  طلب  حاكميت  گره  نزند و را

 ، تنها روش  و راهي  كه  بخش  اصالح  طلب  حاكميت  برگزيده. گام  بردارد) جمهوري  تمام  عيار(مستقل  از آنها در پيش  گيرد و به  سوي  هدف  اصلي  
 ، استقالل  جنبش  تنها راه  ممكن . اميد بست ، ناممكن  است  و لذا نمي توان  به  آنها  ، بوسيله  آناننتيجه اي  كه  دارد اين  است  كه  اصالحات  ساختاري

  ). ، متحد شويد، شعار اصالح طلبان  واقعي  استآزاديخواهاِن جمهوري  خواه . (جمهوري  خواهي  از بخش  اصالح  طلب  حاكميت  است
ه هاي  مخالف  خارج  از حكومت  يك  ائتالف  گسترده  ابتدا بايد گرو .  ، شرط  الزم  گذار از اقتدارگرايي  به  دموكراسي  است ائتالف  گروههاي  مخالف

 ، مي توانند با آنها مذاكره  نمايند، نه  اينكه  از ابتدا سرنوشت  جمهوري  تشكيل  دهند، آنگاه  اين  ائتالف  در صورت  تمايل  اصالح  طلبان  حكومت  به  همكاري
در كشورهايي  كه  گذار به  روش هاي  غيرانقالبي  پيموده  . بمانند تا آنها گره  از كار فروبستة  ما بگشايندخواهي  را به  آنها بسپارند، هيچ  كاري  نكنند و منتظر 

.  ، نقش  اصلي  را جنبش  مستقِل غيرحكومتِي دموكراسي  خواهي  ايفا كرده  و اصالح طلبان  حكومت  با اين  جنبش  همدلي  و همكاري  كرده اندشده  است
ستقل  جمهوري  خواهي  شكل  بگيرد و از طريق  نافرماني  مدني  يا فشار از پايين  وجود خود را به  دولت  تحميل  كند، آنگاه  مي تواند با دولت  وقتي  جنبش  م

ا نيز از طريق  نافرماني  مدني  و سپس  ماندال و كنگره  ملي  آفريق. دربارة  برگزاري  رفراندوِم تبديل  نظام  به  جمهوري  تمام  عيار گفت  و گو يا چانه  زني  نمايد
در كشورهاي  بلوك  شرق  مردم  نافرماني  مدني  را با .  ، دولت  آپارتايد را مجبور به  واگذاري  قدرت  به  اكثريت  سياه  پوست  كشور كردگفت  و گو و چانه  زني

 ، دولت  را مجبور به  بايد به  روش هاي  مسالمت آميز، از طريق  نافرماني  مدني. گذاشتندروشن  كردن  شمع  در خيابانها و فرار به  كشورهاي  غربي  به  نمايش  
.برگزاري  رفراندوم  دربارة  نوع  رژيم  سياسي  كرد  

ژيمي  را نامشروع  بدانند اگر روشنفكران  ر .  ، براي  دوام  و بقا نيازمند همراهي  روشنفكران  است ، در دوران  كنونيهر رژيمي : ـ نقش  روشنفكران٣ـ٢ـ٥ 
  .و در آثارشان  مدل هاي  بديل  را عرضه  نمايند، آن  رژيم  امكان  دوام  نخواهد داشت

 ، شكل  بگيرد و تاكتيك هاي   ، با استراتژي  جمهوري  خواهياگر ائتالفي  از روشنفكران.  ، رهبران  واقعي  جنبش  جمهوري  خواهي اند روشنفكران
 ،  واتسالو هاول  و ديگر روشنفكران  چك٧٧بيانيه   .    ، بدنبال  آنها خواهند رفت ، خصوصاً نسل  جوانژي  ياد شده  اتخاذ گردد، كل  جامعهمناسِب استرات

ال  در عرصه  عمومي  ظاهر جريان  روشنفكري  مي تواند با بيانيه هايي  كه  در پاي  آنها امضاي  صدها تن  وجود دارد، به  طور فع. راهگشاي  چنان  منظوري  بود
چرا . بدين  ترتيب  هزينه ها نيز پايين  خواهد آمد.  ، مطالبات  آزاديخواهانه  را دنبال  و نافرماني  مدني  را هدايت  نمايدشود، موارد نقض  حقوق  بشر را محكوم

در حال  .  پرداخت  هزينه  سنگين  بازداشت  دهها يا صدها دگرانديش  را نداردكه  بين  تعداد زيادي  از افراد توزيع  خواهد شد و نظام  در شرايط  كنوني  امكان 
بازداشت  گسترده  دگرانديشان  و تشديد  . حاضر اتحاديه  اروپا شرايطي  را براي  گسترش  روابط  مطرح  كرده  كه  عين  مسائل  مطروحه  از سوي  آمريكا است

يكي  از مشكالت  . ر آمريكا قرار خواهد داد و فضاي  ذهني  را براي  اقدامات  خصمانه  آمريكا فراهم  خواهد كردسركوب  سياسي  اتحاديه  اروپا را در كنا
.تحليل  گران  اين  است  كه  قدرت  سركوبگري  محافظه كاران  را زياد و قدرت  مخالفان  را بسيار كم  در نظر مي گيرند  

 ، جنبش هاي  اعتراض آميز و  ، ساختارهاي  اجتماعي  ـ سياسي  و رفتارهاي  فردي؛ ارزشهاي  فرهنگي نظريه  فرصت هاي  سياسي ـ برمبناي   ٣ـ٥ 
 ، شرايط  ساختاري.  ، اهداف  و برداشتهاي  فرمانروايي  را مورد تأكيد قرار مي دهدباورهاي  فرهنگي. تأثير آنها بر تحول  اجتماعي  را تبيين  مي كنند

ُبعد رفتاري  نيز چگونگي  تعبير افراد از پيامهاي  سياسي  و . وجه  قرار مي دهد كه  رهبران  سياسي  از طريق  آنها اعمال  قدرت  مي كنندسازمانهايي  را مورد ت
. راهبري  سازمانهاي  سياسي  را تشريح  مي كند  

، بر  )مثالً ليبرال  دموكراسي  يا سوسيال  دموكراسي(و مطلوب   هنجارهاي  فرهنگي  و سازمانهاي  اجتماعي  سياسي  بابرجسته  ساختن  بديل هاي  ممكن  
موفقيت  سياسي  به  رهبري  كارآمد، مشاركت  كنندگان  متعهد، و وضعيتي  ساختاري  . راهبردهايي  كه  براي  اقدام  سياسي  برگزيده  مي شوند، تأثير مي گذارند

در صورتي  كه  اعتراض كنندگان  بتوانند از منابع  خود براي  بسيج  . كم  را درهم  بكوبد، بستگي  دارد ، قدرت  دولت  حاكه  در آن  قدرت  اعتراض كنندگان
حمايت كنندگان  با مهارت  استفاده  كنند، فعاليت ها را در بين  گروههاي  مختلف  هماهنگ  نمايند، و بر مقاومت  مخالفان  غلبه  كنند، آنگاه  چشم  انداز 

جنبش  اعتراض آميز بايد مخالفان  را از تحرك  . برخي  شرايط  ساختاري  اميد به  موفقيت  را افزايش  مي دهند. دف  روشن  به  نظر خواهد رسيددستيابي  به  ه
.ست  به  ائتالف  بزند ، احزاب  سياسي  و مؤسسات  ملي  دبياندازد، از كنترل  دولتي  استقالل  يابد، انسجام  دروني  را تقويت  كند، و با گروههاي  مدني  



تبيين هاي  ساختاري  بر نقش  علي  روابط   .  تبيين  فرايند گذار از اقتدارگرايي  به  دموكراسي  متضمن  توجه  به  عوامل  ساختاري  و كنش  انساني  است
در تبيين  دگرگوني  . ي  فرآيندهاي  دگرگوني  نظام  تأكيد مي ورزنداجتماعي  تأكيد دارند و تبيين هاي  اراده  گرايانه  بر انتخاب هاي  احتمالي  كنشگران  نخبه  ط

فاعالن  در چارچوب  سياسي  و اجتماعي  خاصي  عمل  مي كنند و به  دنبال  هدفهاي  . نظام ها بايد كنش  سياسي  را با محدويت هاي  ساختاري  همراه  نمود
كنشگران  مرتبط  با گذار از نظام هاي  اقتدارگرا به  . اب  و فراخناهايي  براي  عمل  آنان  فراهم  مي آورندخود مي روند، و اين  چارچوبها تنگناهايي  براي  انتخ

.  ، نه  تنها مواضع  استراتژيك  را تغيير مي دهند بلكه  از حاشيه هاي  مانورپذيري  در چارچوب  محدوديت هاي  ساختاري  سود مي جويندنظام هاي  دموكراتيك
به  ويژه  رابطه  فرمانروا با نيروهاي  نظامي  ـ (روابط  فرمانروا با نهادهاي  دولتي  : مانورپذيري  با تحليل  سه  رابطة  بسيار مهم  مشخص  مي شوندمرزهاي  
ط  زمينه هاي  ساختاري  گذار را تعريف  اين  رواب . و رابطه  قدرت  خارجي  با كنشگران  داخلي ) نخبگان  اجتماعي  داخلي(، روابط  فرمانروا با جامعه   )انتظامي
.مي كنند  

حاميان  خود را به  تمامي  نهادها نفوذ مي دهد و همه  را .  فرمانروا در نظام هاي  اقتدارگرا استقالل  و آزادي  عمل  نهادهاي  دولتي  را از آنها مي گيرد
فرمانروا بقاي  نظاميان  را متكي  به  بقاي  خود .  حاكم اند تا مطابق  ميل  او عمل  كنندتمامي  اركان  حكومت  منتظر فرامين . گوش  به  فرمان  خود مي كند

سركوب  جامعه  مدني  توسط  نظاميان  را .  ، شما هم  نيستيدچنان  القاء مي كند كه  اگر من  نباشم. مي كند تا نظاميان  هيچگاه  از حمايت  او دست  برندارند
دستگاه  قضايي  را مطيع  فرمايشات  خود مي كند تا به  وسيله  دادگاههاي  . ترتيب  مشروعيت  آنها را در نظر مردم  تضعيف  مي كندتشويق  مي كند و بدين  

نظام هاي  اقتدارگرا . تقليل  مي يابند) فرمانروا(تمام  دستگاه  دولت  به  ثناگويان  و دعاگويان  اين  خدايگان  زميني  . فرمايشي  مخالفان  را در زندان  حبس  كند
عامالن  بين المللي  . فرمانروا نخبگان  و روشنفكران  را از عرصه  سياسي  طرد و منزوي  مي نمايد و بر شكاف  ملت  ـ دولت  مي افزايد. نظام هاي  طردكننده اند

. ، قابليت  مانور كنشگران  اجتماعي  را كاهش  يا افزايش  مي دهند ، يا عدم  حمايتبا حمايت  از نظام  حاكم  و تقويت  توانايي هاي  آن ) قدرت هاي  خارجي(  
 ) جمهوري خواهان(و دموكرات هاي   ) مشروطه خواهان( ، ميانه روها محافظه كاران  و اصالح طلبان  حاكم:  كنشگران  به  چهار گروه  تقسيم  مي شوند

 . استراتژي  آن ها حفظ  قدرت  به  هر شكل  ممكن  است.  دائمي  كردن  حكومت  فرمانروا متعهدند ، بدون  هيچ  قيد و شرطي  به محافظه كاران  نظام . مخالف
آنها به  دنبال  آنند كه  با اصالحاتي  محدود نظام  را حفظ  و آن  را تقويت  و كارآمد .  ، بقاي  خود را منوط  به  بقاي  فرمانروا نمي داننداصالح طلبان  حكومت

 ، درصدد قطع  ارتباط  خود با فرمانروا برمي آيند و شايد به  رويارويي  با او ط  بحراني  كه  مخالفان  در حال  پيشرفت  باشند، اصالح  طلبان  نظامدر شراي. كنند
.برخيزند تا قدرت  را به طور كامل  به  چنگ  آورند  

مخالفان  دموكرات  به  دنبال  تحوالت  ساختاري اند و از  . در چارچوب  نظام  است هدف  مخالفان  ميانه رو محدود به  بركناري  فرمانروا و هيأت  حاكمه  
.تحول  بنيادين  نظام  به  يك  نظام  كامال دموكراتيك  دفاع  مي كنند  

.  سياسي  نظام  را معين  خواهد كرد تركيب  زمينه هاي  ساختاري  گذار و پاسخ  فاعالن  به  فرصتهاي  مانور استراتژيك  در اين  زمينه ها، مسيرهاي  توسعه 
 ، نفوذ شبكه هاي  حمايت  فرمانروا در باشد، به  دليل  طرد گسترده  نخبگان  و روشنفكران» زياد«به  عنوان  مثال  اگر نفوذ شبكه  حمايت  فرمانروا در دولت  

» زياد«باشند، نيروي  مخالف  ميانه رو » زياد«، نيروهاي  اصالح طلب  نظام  حمايت  كنند » كم«باشد، قدرتهاي  خارجي  از او حمايت  نكنند يا  » كم«جامعه  
 ، در صورت  ائتالف  مخالفان  و بهره برداري  از فرصتها و باشد؛ امكان  گذار از اقتدارگرايي  به  دموكراسي» زياد«باشد و نيروي  مخالف  دموكرات  هم  

.  ، فراهم  مي گرددشجاعت  و جسارت  داشتن  
.  ، پذيرفته  نمي شود ، حتي  محرمانههيچ  مخالفتي.  مقام  رهبري  اركان  دولت  را در كنترل  خود دارد و همة  حركات  با اشارات  ايشان  انجام  مي شود

 مصلحت  نظام  از يك  جناح  انتصاب  اعضاي  مجمع  تشخيص   وقتي  تعدادي  از اعضاي  قوة  مجريه  و نمايندگان  مجلس  طي  نامه اي  خصوصي  نسبت  به
تمام   . بوده  است » فعل  حرام«بيت  رهبري  احضار و بدانها گفته  شد كه  مقام  رهبري  فرموده اند نوشتن  آن  نامه    خاص  انتقاد كردند، تعدادي  از آنها به

قضات  (يك  سخنراني  اعالم  كردند كه  دست  قضات  مذكور لذا طي  . مطبوعاتي  با دستور مستقيم  ايشان  صورت  مي پذيرد بازداشتهاي  سياسي ـ
دستور مستقيم  ايشان  با نويسنده  برخورد شديد خواهد شد و بر   انتشار متن  حاضر نيز واكنش  ايشان  را برخواهد انگيخت  و به. را بايد بوسيد ) فرمايشي

 ، هواداران  و پيروان  اهل  نظر و منطق  محروم  كرده  و لذا چاره اي  جز برخورد از مشاورانچرا كه  آقاي  خامنه اي  خود را . محدوديتهايش  خواهند افزود
اگر اين  مدعا نادرست  است  و ايشان  مدافع  خردورزي  و آزادي  بيانند، بهتر است  اجازه  دهند متن  حاضر . قضايي  و حبس  و زندان  و تنبيه  فيزيكي  ندارند

 ، مثِبت  اين  گونه  برخورد با نويسنده هر.  ، بيرحمانه  نقد نمايندان  دستور فرمايند كل  مدعيات  مكتوب  حاضر را با منطق  و عقالنيتپيروانش  منتشر و به
تور مي دهند كه  دستگاه  قضايي  تحت  امر خود دس  مدعاست  كه  ايشان  نقدناپذيرند، خود را در مقام  خدايي  مي بينند و چون  حاكمان  انتقادناپذير، به

 ، حتي  يك  تن  يافت  نمي شود كه  با سالح  منطق  و عقالنيت  با آيا در آن  همه  پيروان  و اطرافيان. مخالفان  را با مجازات  سنگين  از عرصه  حذف  كنند
دستور مستقيم  مقام  رهبري ؟  د، آن  هم  بهمخالفان  روياروي  شود و لذا جز تنبيه  و مجازات  ابزاري  براي  رويارويي  با مخالفان  وجود ندار  

ميان             تا آزادي  و دموكراسي  پيروز شود   خوش  بود گر محك  تجربه  آيد به  



 
 
 

فصل  ششم    
  » پريشان  آغاز كرديم  و پريشان تر به  پايان  رسيديم« 

 
ه  دام  اشتياق  افتاده  بود حافظ  آن  ساعت  كه  اين  نظم  پريشان  مي نوشت  طاير فكرش  ب  

هميشه  از خود مي پرسم  .  ، محصول  دغدغه هايي  است  كه  نويسنده  را در دام  خودگرفتار كرده اند اين  مكتوب  به  عنوان  يك  مصداق  از نظم  پريشان
 ،  ، متسامحد نمي شود؟ چرا مومنان  نبايد در جامعه اي  متساهلچرا دولت  دموكراتيك  توسعه گرا در جامعة  ما متول . جاي  نداريم » كوي  نيكنامي«چرا در 

سرنوشت  محتوم  ما است ؟ » استبداد ضدديني«يا  » استبداد ديني«مداراگر، آزاد و دموكراتيك  زندگي  كنند؟ آيا   
ديده  » مرد خدا«اگر در سيماي  مشايخ  شهر، نشاني  از .  به  گمان  من  مي توان  مومنانه  و آزاد زيست  و عقالنيت  و معنويت  تعارضي  با يكديگر ندارند

 ، نه  وصف  بردگان  و و دليران  است) احرار( ، شان  آزادگان  ايمان .  ، نه  ايمان ورزي  بدون  اكراهنمي شود، يكي  از علل  عمده اش  استبدادپيشگي  آنان  است
 .  ، آزادي  و دموكراسي  و حقوق  بشر، اگر ناممكن  نباشد بسيار دشوار استديد، بدون  دفاع  از عقالنيتدفاع  از ايمان  و تجربه  ديني  در جهان  ج . سفلگان

و اگر ايمان  از جانب  انسان  . امكان  تحقق  دارد ) توتاليتر، شبه  توتاليتر، اقتدارگرا، سلطاني( ، سهل تر از جوامع  بسته  دينداري  در جامعه  باز و بدون  اكراه
 ، جز تكفير نوانديشان  كاري  ندانند، ق  و از سر آگاهي  و انتخاب  و متكي  بر تجربه  امر قدسي  نباشد، چه  ارزشي  دارد؟ و اگر مدعيان  دفاع  از حريم  ديانتمح

 چه  كسي  دينداري  پيشه  خواهد كرد؟ 
 خميني  نقل  كرديم  كه  به  درستي  استدالل  مي كرد، هيچ  نسلي  نمي تواند دو سخن  مهم  از آيت اهللا» حق  محور« در همين  راستا و بر مبناي  رويكرد 

اين  مدعاي  خردمندانه  در . هر نسلي  حق  دارد شكل  و نوع  حكومت  مطلوبش  را خود تعيين  نمايد. شكل  و نوع  حكومت  را براي  نسل  بعدي  تعيين  كند
اين  حق  عقاليي  وقتي  از سوي  يك  مرجع  تقليد مورد تأكيد قرار مي گيرد، حداقل  براي  . ي  ايشان  تكرار مي شد به  انحاي  مختلف  از سو٥٧ و ٥٦سالهاي  

ت ؛ بايد  ، جمهوري  اسالمي  و وفاق  ملي  اس ، مدعيان  پيروي  از راه  ايشان  و آنها كه  دائماً تكرار مي كنند تبعيت  از امام  يكي  از اصول  انقالبمقلدان  ايشان
 ، نظر خود را دربارة  نوع  حكومت  اگر فرد، گروه  يا جمع  كثيري  از نسل  حاضر با استفاده  از اين  حق. به  عنوان  يك  عمل  عقاليي  ـ شرعي  پذيرفته  شود

.مطلوبش  ابراز كرد، بايد به  عنوان  عمل  به  بخشي  از آراء آيت اهللا خميني  از آن  استقبال  شود  
با نقل  نوع  ديگري  از تقرير مدعا، به  تحكيم  آن  پرداخته  و از مدعيان  پيروي  از  .  نحوة  تقرير ايشان  از حق  تعيين  سرنوشت  را قبالً نقل  كرديم دو

 ايشان  را انكار نكرده  و اين  سخنان  را  از مدعيان  پيروي  انتظار مي  رود كه  صداقت. ايشان  درخواست  داريم  تا تكليف  خود را با اين  مدعيات  روشن  كنند
اگر صداقت  ايشان  مفروض  باشد، آن  وقت  ارائه  تفسيري  سازگار مهم  خواهد بود و ديگر به  هيچ وجه  نمي توان  درخواست  .   تلقي  نكنند » دروغ  هاي  الزم«

ملت  يك  جمعيتي  هستند كه  بالفعل  و در حال  حاضر اين  جمعيت  در اين  مملكت  «: ويدآيت اهللا خميني  مي گ. برگزاري  رفراندوم  را، براندازي  تلقي  كرد
اگر ... اين  طبقة  موجود ملت  هستند : ساكن  هستند و از اهالي  اين  مملكت  هستند، و يك  وحدت  عقيده اي  يا وحدت  جهات  ديگر دارند؛ اينكه  ملت  است

 ،  ، هر ملت  آن  وقت  ملت  است  كه  موجود است  بالفعلعبارت  از آن  ملتي  كه  بعدها وجود پيدا مي كنند نيست... د يك  چيز راگفتند ملت  ايران  اعطا مي كن
وقتي  بوده اند اما حاال آنهايي  كه  پانصد سال  پيش  از اين  موجود بوده اند و حاال موجود نيستند، اينها علماي  ايران  يك   ... اينهايي  كه  االن  موجودند بالفعل

االن  ملت  ايران  . االن  بايد ملت  ايران  اعطا كند يك  چيز را به  او. آنها ملت  ايران  نبودند؛ ملت  ايران  در زمان  خودشان  بودند... ديگر نيستند، تمام  شد
به  فرض  . آن  وقت  بودند نسبت  به  اين  آدمي  كه  حاال است  كه  رأي  ندادندآن  اشخاصي  كه  در ... عبارت  از اينهاست  كه  موجود هستند، اينها ملت  ايرانند

خودشان  پوسيدند و رأي هايشان  هم  پوسيد، تمام  شد رفت  سراغ  كارش  رأيي  داده  بودند،  . اينكه  رأي  داده  بودند، حاال ملت  ايران  نيستند
آنها ديگر حاال ملت  ايران  نيستند، يعني  آنهايي  كه  رفتند و فوت  شدند ملت  ايران  نيستند، پدران  ما ملت  ... رندنه  خودشان  االن  هستند نه  رأيي  آنها دا. 

ساِن آن   ، شماهايي  كه  در آن  وقت  نبوديد، رفراندوم  آن  وقت  و مجلس  مؤسماهايي  كه«. »ايران  نيستند، ملت  ايران  االن  ماها هستيم  كه  موجود هستيم   
.»وقت  هيچ  دخالت  نمي تواند داشته  باشد در سرنوشت  شما    

آيا نسل  بعدي  مي تواند براساس  « :  ، در همين  چارچوب  نوشتيمسالها پيش . با توجه  به  ظهور نسل  جديد ارائه  شده  است» جمهوري  تمام عيار« مدل  
سخن  بر سر حق   . يت  فقيه  را برگزيند؟ سخن  بر سر حسن  و قبح  يا حق  و باطل  بودن  حكومتها نيست ، نظامي  متفاوت  از نظام  والحق  تعيين  سرنوشت
را مي خواهيم ؟  ) جمهوري( ، زيرا نظام  خوب  ديگري  را نمي خواهيم ) نظام  واليت  فقيه(آيا يك  نسل  حق  دارد بگويد يك  نظام  خوب   . تعيين  سرنوشت  است

را دارند، حق  انتخاب  اشكال  مختلف  حكومتي  را ندارند؟ آيا كسي  ...)  ، انار، انگور، خيار وهلو، سيب(ر كه  انسانها حق  انتخاب  ميوه هاي  مختلف  آيا همانطو
.»  مجاز است  به  انسانها بگويد بايد فقط  هلو بخوريد؟ اگر انساني  نخواهد هلو بخورد، تكليفش  چيست ؟  

هشت  ماه  بعد، پس  از .  تن  شركت  نمودند٩٠٨،٤٣٩،٢٠، كه  قرار بود مثل  همه  جمهوري ها باشد، )٥٨فروردين  ماه  (جمهوري  اسالمي   در رفراندوم  
 بود،  ، نخواهدتصويب  قانون  اساسي  توسط  مجلس  خبرگان  و روشن  شدن  اينكه  جمهوري  اسالمي  به  همان  معنايي  كه  در همه  جا جمهوري  است



.  تن  در انتخاب  شركت  كردند١٤٢،٦٩٠،١٥ ، كاهش)  درصد٢٥(همه پرسي  دربارة  قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  برگزار گرديد و اينبار با پنج  ميليون  
  : سال  از تأييد قانون  اساسي  توسط  مردم  گذشته  و در اين  مدت  چند تحول  اساسي  اتفاق  افتاده  است٢٣اينك  
.حدود پنج  ميليون  نفر در سال هاي  پس  از انقالب  درگذشته اند. بسياري  از شركت كنندگان  در همه پرسي  قانون  اساسي  به  ديار حق  شتافته اند:  اوالً  
. ون  اساسي  و نظام  مبتني  بر آن  دارندبيش  از دو دهه  از اجراي  قانون  اساسي  مي گذرد و لذا مردم  اينك  تصور دقيق  و روشنتري  درباره  قان:  ثانياً

  .داوري  درباره  قانون  اساسي  حق  شهروندان  است
. به  قانون  اساسي  رأي  دادند و اينك  در قيد حياتند، هنوز به  رأي  خود اعتقاد و التزام  دارند٥٨معلوم  نيست  چه  تعداد از آنهايي  كه  در سال  :  ثالثاً  
اعالم  موافقت  يا مخالفت   .  ، مشخص  نيستحدود چهل  و سه  ميليون  نفر حق  رأي  دارند رأي  نسلي  كه  در آن  رفراندوم  شركت  نداشتهاينك  :  رابعاً

 به  دنيا آمدند، فاقد  ، كه  اكثريت  آنها بعداً، براي  ملت  بالفعل  كنوني٥٨به  تعبير آيت اهللا خميني  رأي  درگذشتگان  سال   . مسلم  اين  نسل  است » حق«
  .وجاهت  و اعتبار است

.  برگزاري  رفراندوم  جديد نشان  خواهند داد كه  چند درصد از مردم  به  قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  رأي  مثبت  و چند درصد رأي  منفي  خواهند داد
بايد ... و» مردم  به  قيم  نياز ندارند«، اگر  »تعيين  سرنوشت  حق  مردم  است«ر ، اگ »رأي  ملت  بالفعل  معتبر است«، اگر  »ميزان  رأي  مردم  است«اگر 

 ، يا شايد مردم  در رفراندوم  به  جمهوري  تمام عيار رأي  ندهند و به  جاي  آن  جمهوري  اسالمي . رفراندوم  دربارة  نوع  نظام  را پذيرفت  و به  آن  خوشامد گفت
اگر مشكالت  و  .  ، براي  نسل  حاضر معتبر است ، ضمن  رعايت  حقوق  اقليت ، رأي  اكثريتدر آن  صورت. ومتي  را انتخاب  كنندنوع  ديگري  از نظام  حك

 تمام   ، اگر عقب ماندگي  و جاي  نداشتن  در كوي  نيكنامِي جامعة  باز و حكومت  دموكراتيك  صحت  دارد، بايد كاري  كرد ومسائل  و بحران ها واقعي  است
ناشي  » شجاعِت مدنِي« ، ترس  و رعب  و وحشت  را تئوريزه  نمايند، بايد كنار نهاده  شوند، و  ، فرار از مسئوليت  مدنيتوجيهاتي  كه  بافته  مي شوند تا سكوت

چگونه  مي توان   . ارياب ترين  آنها استاسپينوزا، حكيم  بزرگ  مي گفت  كه  همواره  شريفترين  چيزها دشو. ، جايگزين  آنها شود»بصيرت  در نظر«از 
  ، آسان ياب ترين  چيز دانست ؟دموكراسي  و آزادي  را شريفترين  چيز و، در عين  حال

  ، اي  باد شرطه  برخيز باشد كه  باز ببينيم  ديدار آشنا را كشتي  شكستگانيم
شمنان  مدارا ، با د آسايش  دو گيتي  تفسير اين  دو حرف  است  با دوستان  مروت  

  در كوي  نيكنامي  ما را گذر ندادند گر تو نمي پسندي  تغيير ده  قضا را
 

اكبر گنجي    
  زندان  اوين 

١٣٨١ فروردين    
 


