
   خواهی مانیفستِ جمهوری
  
  
  
  
 
 
  
  

   خواهی  در برابر مشروطه خواهی جمهوری
  
  
  

    سیاسی بست  از بن  خروج  برای مدلی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

   اکبر گنجی
  1381  ، فروردین  اوین زندان



  
   خواهی  در برابر مشروطه خواهی  جمهوری

  
  

    سیاسی  بست  از بن  خروج  برای  مدلی
  
  
  

   باید سرنوشت  خودمان  االن  کند، یعنی  را تعیین  خودش  سرنوشت  باید خودش  هر ملتی  که  است ، این بشر  در حقوق
   سرنوشتی آیند؛ خودشان  ما بعداً می ، اعقاب   کنیم  را تعیین  اعقابمان  سرنوشت  نداریم ما حق.    کنیم  را تعیین خودمان
  . و شما  من  دست به   باید باشد، نه  خودشان  دست دارند، به

 32  ، ص ، جلد ششم   امام صحیفه،    اهللا خمینی  آیت
 

. اند  داشته  از آن  قبل  و نسلهای  قرون  باشد که  عمل  آزادی  همان ، باید دارای  حال ، در همه  و هر نسلی  هر قرنی
تر   مسخره  و استبدادی ند، از هر بیدادگری ک  نیز حکومت  از مرگ  بخواهد پس  کسی  فکر که  این  و خودبینی اساسی بی

  ، یا تضعیف  کردن ، خراب  کردن  تا از منزوی کوشم  و می کنم  می  دفاع  زندگان  از حقوق من...  ناپذیر است و تحمل
  دی و آزا  حقوق  علیه  مردگان  طرفدار قدرت  برک اما آقای.   کنم ، جلوگیری  مردگان  غاصب  قدرت ، از سوی آنان

  ای  یکدیگر فاصله  به اند، نسبت  وجود نیامده  هنوز به  که اند و آنان  را بدورد گفته  جهان  این  که کسانی...   است زندگان
   وجود داشته  است  ممکن  تعهدی  امکان  چه  آنان ، بین پس.  را دریابد  بتواند آن  تصور انسان  دارند که عظیمتر از آن

 و   شده  محروم  از حیات  یکی ، که  دو موجود خیالی  از میان  آنکه  کرد برای  وضع توان  را می  یا اصلی  قاعده چه. باشد
   یکدیگر را مالقات  جهان توانند در این  هرگز نمی  که ، دو موجودی  است  ننهاده  پای  زندگی  گلشن  هنوز به دیگری

شود و در   می  وضع  نسل  یک  وسیله  به هر چند قوانین...  کند  حکمفرمایی ی بر دیگر  جهان  مجاز باشد تا پایان کنند، یکی
   رضامندییابد مگر با    نمی  ادامه  قوانین  آن  اجرایی ماند، اما قوت  می  خود باقی  اجرایی  قدرت  به  نسل  چندین دست

   پین تامس.  زندگان
  

   نخواهد بود که  موجه  نسلی  هیچ  بر خود را دارد، آنگاه  حاکمیت ی در مورد چگونگ گیری  تصمیم  حق    اگر هر نسلی
   رضایت  دیکتاتوری  را طرد نماید، یا به  دموکراسی  نسلی  است ممکن.  کند  بعد از خود سلب های  را از نسل  حق   این

  ، حاکمیت ، در عمل بنابراین.  نماید  را فسخ  تصمیماتی  چنین  که  برخوردار است  مطلق  حق  بعد، از این دهد اما نسل
 . ناپذیر است  انتقال مردمی
  آربالستر   آنتونی

  
.  پذیرند  آسیب  ناراضی های  خودی  از سوی  علنی های  در برابر افشاگری  گرایانه  بسیار شخص های  دیکتاتوری

اند، اما  ، منتشر شده  و غیردموکراتیک راتیک از دموک ها، اعم  حکومت  انواع آور دربارۀ شرم»  افشاگرانه « های گزارش
زیرا در .  هستند کنند خطرناک  می  حکومت  اساساً غیرمشروع ای  شیوه  به  که هایی  نظام  آن  برای  ویژه ها، به  گزارش این
شود   و افشا می ررسی ب  موشکافانه  که  نیست  رهبر از قدرت  یا سوء استفاده  شخصی های  ضعف  تنها نقطه  موارد، این این
 «  ها از طریق  نظام  گونه  این  خوشایندتر ساختن  برای تالش... گردد  نیز بازگو می  خود حکومت  فساد شکل بلکه

   بودن عریان    که  درونی  از حلقۀ  خائنی تواند توسط  می  آسانی به»    اجتماعی گرایی اصالح« و »   گرایی مشروطه
 . شود  بر آب کند نقش میرا افشا امپراطور  

    تامس  مارک
 
 
 
 
 
 
  



، در   مهم  در چند انتخابات پیروزی.  یابد  خود دست  و بر حق  اساسی  مطالبات  به  است  هنوز نتوانسته  از سالها مبارزه  پس طلبی  اصالح  نهضت
 از انسداد   ناشی  بست  و بن  نداشته  دستاوردی  هیچ ؛ در عمل دو گانه   حاکمیت  به  حاکمیت ، تبدیل  مقننه  و قوه  مجریه  قوه  کنترل  گرفتن دست
   حاکم طلبان  اصالح  از طریق  مطالبات  تحقق   به  امیدی  دیگر هیچ  که  است  و ناکارآمد کرده  را فلج  حاکمیت طلب  اصالح  بخش  آنچنان سیاسی
   برون  برای ، آیا راهی  شرایط در این  .   است  شده  و وادادگی ، سرخوردگی ، ناامیدی  یأس گرفتار  از جامعه  وسیعی  و لذا بخش  داشت توان نمی
،  پذیر نیست  امکان  آن  کردن ، و کارآمد و مشروطه  دوگانه  حاکمیت  با تداوم  سیاسی  تصلب  بست  از بن  رفت  برون ؟ راه  تصور است  قابل رفت

  ، چرا که  است  نشدنی ، کاری  دوگانه  حاکمیت کارآمد کردن: اوالً. اند  را بسته  آن خود راه)  کاران محافظه (  نظام  و حافظان داران  امانت چرا که
   این  به  دو گانه  حاکمیت اگر کارآمد نمودن. اند  دوگانه  حاکمیت  خصوصیات از جمله...  و  تدریجی  پویا، زوال ، ناکارآمدی  فرسایشی های نزاع
 برخوردار نباشد و لذا   مطلقه  اقتدارگرا از قدرت  شوند تا دیگر بخش  قانون  رفتار در چارچوب  به  ملزم  حاکمیت  مختلف های  بخش باشد کهمعنا 

   مردم البات و مط ترجیحات.  نخواهد ماند  باقی ای  دو گانه  امر، دیگر حاکمیت  این  تحقق  بپردازد، در صورت  مردم  مطالبات  سرکوب نتواند به
   نظامی  و بنا داریم خواهیم  را نمی تان  اساسی  بگویند ما، شما و قانون  مردم  است  ممکن  قرار بگیرد، چرا که کاران  محافظه تواند مورد پذیرش نمی

   دو گانه  حاکمیت  به توان  می  شرایط ، در بهترین  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در چارچوب  باید افزود که ولی.  ساالر بنا نهیم کامالً مردم
 ناکارآمد   وقتی  حاکمیت  اقتدارگرای ثانیاً بخش.  خواهد شد مان  تماماً اقتدارگرا نصیب  نظام  یک  شرایط  و در بدترین  یافت ناکارآمد دست

 و   طرح هر گونه: ثالثاً.  را نابود خواهد کرد یطلب  اصالح  جنبش ، اگر کارآمد شود، کل  است  کرده  را فلج  نظام طلب  اصالح ، بخش است
 و  خواهی  مشروطه استراتژی.   است  روشنفکری  جریان  و عملی  نظری  باشد، نیازمند همراهی ، اگر بخواهد موفق  اصالحات  برای ای استراتژی

 را  ، اقتصادی  ـ اجتماعی  فرهنگی  اساسی  و مشکالت  مسائل چرا که.  نماید  را جذب  روشنفکری تواند جریان ، نمی  دوگانه  حاکمیت کارآمد کردن
   جوان  نسل ، حمایت)  جوان نسل( کشور   جمعیت  اکثریت  مطالبات  اجابت  عدم  دلیل  به خواهی رویکرد مشروطه: رابعاً. گذارد  می  باقی  نشده حل
   نخواهد ماند و بدین  باقی  چیزی  اسالمی  بگوید، از اسالمیتِ جمهوری  پاسخ  جوان  نسل  مطالبات  بخواهد به اگر هم.   نخواهد داشت  دنبال را به

   از اقتدارگرایی لذا تنها گسست.)   است  آمده  سوم  مدعا در فصل  این توضیح. (زند را می)  خواهی  مشروطه نظریه( خود   خود زیر آب ترتیب
  .  سازد تواند گذار را ممکن می

 از   قبل در دوران.  تکرار خواهد شد  دوباره57   انقالب واال مشکل.  باشد  یافته  و بسط ، شفاف  حاضر، باید دقیق  وضع  جایگزینی  برای  هر مدلی
  ، آزادیخواه اه ش  خود کامه  رژیم  مخالفان  رو کلیه  داشتند از این  وحدت  حاکم ، برسر تغییر نظام  نظام  ناپذیری  اصالح  به  معتقدان ، تمامی انقالب

 از  ، پس  رفت  استبداد سیاسی  جنگ  یه توان  نمی  استبداد نظری  بودند و با سالح  خود دچار استبداد نظری  اینکه  دلیل  به ولی. شدند  می محسوب
  آزادیخواه.   نیست د، آزادیخواه شو  کند و یا زندانی  مبارزه  خودکامه  با رژیمی هر کس.   نگرفت  شکل  دموکراتیک ، نظامی  انقالب پیروزی

 اقتدارگرا را   نظامی توان  می وگرنه.  نماید  بشر را روشن  و حقوق  و دموکراسی  آزادی  خود جایگاه  نظری  و مبانی  فکری  دقیقاً در نظام بایست می
   جایگاه  پنجاه  بر دهه  مسلط  تنها در  گفتمان  بشر نه  حقوق و  و دموکراسی آزادی.  کرد  آن تر را جانشین  خودکامه  مراتب  به کنار گذارد و رژیمی

  دموکراسی. کردند  می   را نفی  و آزادی ، دموکراسی  کامالً ایدئولوژیک  و از موضعی  صراحت   به  پردازان  از نظریه  بسیاری ، بلکه  نداشت روشنی
   را به  انقالب سرنوشت«شد   می گفته. »  مغایر است  جامعه  ایدئولوژیک و با رهبری   است  ضدانقالبی  رژیم یک « شد، چون  می  محکوم  شدت به

   حکومت ، و نه  انقالبی  رهبری  اصیل  شیوۀ  را به  جامعه رهبری«ها باید   ایدئولوگ بلکه. نباید واگذار کرد»  ارزش  بی های  رأی دموکراسی
  شستشوی. »  نیازمند است  طوالنی  دوران  یک  به  جامعه  انقالبی ساختمان«لذا . اند»  فکری ستشویش« نیازمند  مردم. » دهند ، ادامه دموکراتیک

  ای  بستر فکری   در چنین انقالب.   »  همیشه  که  معتقد است  چین  فرهنگی ، و انقالب  قرن  نیم گفت  می لنین« دارد؟   الزم  چقدر زمان  مردم فکری
   و هدایت  کنترل  تحت  جامعه  یک خواست  می  انقالب ایدئولوگ.  باشد توانست  نمی  دموکراسی ، آبستن ، مادر انقالب بیعی طور ط  شد و به زاده

ز بند  ا  جامعه  آزادسازی  بود تا به فوکو، بیشتر شبیه»   کس  جا و همه  بر همه  مشرف بانی نظامِ دیده«وِبِر و »   آهنین قفس «  به  برپا کند که دایمی
 امر نباید  این.   هستیم  چیزی  چه  کردن  جایگزین  دنبال  به  شود که  باید دقیقاً مشخص  طرحی لذا در هر گونه.   سلطانی  و رژیم استبداد کهن

   همه اکنون. آورد  می وگو را فراهم  و گفت  نقد و انتخاب ، امکان  بدیل های  مدل  دقیق  ارائه  شود، بلکه تلقی»   دادن  درس دموکراسی«
 تصریحاً یا  طلبان  از اصالح ؟ شمار زیادی  چیست ساالری  از مردم گویند مرادشان  دقیقاً نمی کنند ولی  می  دفاع ساالری  از مردم طلبان اصالح

 آنها   اینکه  صرف  کشور به  و مشکالت ل مسائ برند که  می  باطل کشند و گمان  می  را یدک  آن  نام  فقط ساالری تلویحاً اقتدارگرا هستند و از مردم
   گفته به.   است  اصالحی  حرکت  اول ،  گام ساالری  مردم  مفهوم ، یعنی  نزاع لذا تحریر محل.  خواهد شد  و حل  شوند، رفع  راست  جناح جایگزین
بیشتر .   کنیم  بحث  نحو سودمندی  چیز به  هیچ  درباره توانیم ، نمی  ندانیم  و وضوح  دقت  به بریم  کار می  به  را که هایی  واژه اگر معنای«:  کراسمن
 از   مبهمی  نزد خود معانی  هر کداممان  که  است  واقعیت  این ، عمدتاً معلول کنیم  می  ضایع  را بر سر  آن  وقتمان  همه  که ای  بیهوده مباحثات
اگر از . برند  کار می  به  معانی  همان ها را به  واژه  ما نیز آن  مخالفان  که دهیم  قرار می  را بر این  و فرض  در نظر داریم بریم  کار می  به  که الفاظی

  . » سودمندتر خواهد بود  مراتب  به هایمان ، بحث  کنیم  را تعریف  الفاظ اول
   تصور دیگری  عقالً قابل  صورتبندیهای ، نه  است  حجاریان  آقای  از سوی  شده  ارائه  مدل  به ، معطوف خواهی  مشروطه  از مدل  مکتوب  نقد این

  .  باشد  شده جویی  آنها چاره  و برای  شده ها پرداخته  و بحران  و مشکالت  مسائل  در آنها دقیقاً به که



  
  
  
  
     اول فصل 

     جنبش  اهداف
  
 و در   راهنماست  اخالقی های  گزاره  دنبال ، به ، از منظر  فلسفی  هنجاری نظریه.   است  هنجاری  نظریه  به  متکی  بخش  ما در این  بحث روش 

   گفت  برای ای  طریقه  هنجاری  سیاسی نظریه.   است  سیاسی  رفتار واقعی  برای  اخالقی های  گزاره  و داللتهای  تبعات  درک ، درپی اش کاربرد عینی
،   نظریه این. باشد  نهادها، می  افراد و آن  میان  هستند، و نیز رابطه  عمومی  کار برد قدرت  به وط مرب  که  آنهایی  نهادها بویژه و گو پیرامون

. دهد  قرار می  را مورد بررسی  ممکن  دیگر ترتیبات  پذیری  توجیه  میزان  و همچنین  شده  موجود ارائه  سیاسی  ترتیبات  برای  را که توجیهاتی
   خواهیم  را دنبال طلبی  اصالح  اهدافِ جنبش ، مسأله  چارچوب در این. باشد  می  نظریه  این  مورد عالقه  موضوع  مهمترین  دولت  اخالقی بنیانهای

  :کرد
   همان ساالری  ساالر باشد، مردم  مردم  ایجاد نظامی  نهضت  این  اصلی  هدفاگر ؟    است  اهداف  کدام  به  معطوف طلبی  اصالح ـ جنبش1 
 کار   به  معطوف طلبی  اصالح  جنبش  برخی  گمان  به ، چرا که  کردیم  بیان  شرطیه  صورت  را به  گزاره این  .   استعیار   تمام جمهوری یا   راسیدموک

   حل  یعنی اصالحات   گمانند که  دیگر بر این برخی.   است  و جامعه  دولت  کردن  دموکراتیزه  بدون  اسالمی  جمهوری  نظام  و تقویت آمد کردن
،   و چپ  راست  دو جناح  بین  قدرت  عادالنه  و تقسیم  حکومت  ورود چپها به  را به  دیگر اصالحات برخی.   با فساد اقتصادی  و مبارزه  بیکاری مسأله
 ما   صورت ، در این  ساالر است  مردم  نظامی ایجاد  به  معطوف  آزادیخواهی  جنبش  تصور باشد که  بر این  اگر فرد یا گروهی حال. دهند  می تقلیل
  .شود ، ظاهر می  عیار، بهتر از دیگر اشکال  تمام  جمهوری  سازمانی  در شکل  در ایران  که  است  دموکراسی  همان ساالری  مردم  که  هستیم مدعی

 فسادآور  قدرت.  دهند  را بسط  آن  دارد تا اعمال کنند وامی  می  قدرت  اعمال  را که  آنانی ، قدرت  قدرت خواهی  افزون  روح ـ بر مبنای1ـ1 
،   تن  یک در ید قدرت)  ، اجرا و قضاوت گذاری قانون (  گانه  سه  وظایف  آمدن لذا جمع. آورد  می  دنبال  به  فساد مطلق  مطلق  و قدرت است

 و   دادگری ، امکان  تن  یک ها در دست  قدرت  همه تجمع.   است اریت جب  جراحات  التیام  الزم  شرط  قدرت توزیع.   است  خودکامگی متضمن
،   است  مطلقه  قدرت  دارای  که  فردی  توسط  عدالت اجرای.  باشند توانند عادل  اگر بخواهند نمی ، حتی خودکامگان. ستاند  را از او می انصاف
   عدل  تا حکومت  بسپاریم  عادل  فردی  نامحدود را به  قدرت  که  است  باطل گمانی  این.  دارد  تعارض  نامحدود با عدالت قدرت.   است ناشدنی

   مسأله این.   است  و انصاف  خواهد داد، عدالت  از دست  را که  چیزی ، اولین  گرفت  را در دست  مطلق  قدرت  فردی  اینکه  محض به. مستقر شود
   تعریف  دارد، قدرت  مطلق  قدرت  که  کس ، آن  کنیم  تعریف  حقوق  را استیفای اگر عدل. باشد  نمی طلق م  قدرت  دارندۀ  از بدخواهی الزاماً ناشی

، معیار  ، حاکم  مطلقه  در قدرت بنابراین.  خواهد کرد پندارد، تعریف  می خواهد یا عادالنه  خود می  که  گونه  را آن  حقوق آنگاه.  را نیز دارد حقوق
.  ندارد ، مفهومی  از منظر دیگران ، عدل) حاکم (  قادر مطلق ، برای  شرایطی در چنین. شود  می دهد و خود معیار عدل  می ا از دست ر  عدل بیرونی

   انسانی  هیچ توان ، نمی  حال در عین. شود  می  از او گرفته  ورزی  عدالت  شد، قدرت  داده  کسی ها به  قدرت  همه شود وقتی  می  گفته  که  است این
   ارزشهای  از مهمترین یکی.  نکند  سوء استفاده  دولت  گستردۀ  و فرمانروایی  مطلقه  از قدرت  وجه  هیچ  به  آورد که  حساب به»  آنقدر خوب«را 

  . بیفکنند  شهروندان توانند در دل  حکومتها می  که  است  ترسی  و محدود ساختن  خودسرانه  حکومت ، مهار کردن اخالقی
  :   اصل  این براساس.     است  دولت  و کارآمد ساختن  کردن ، متعادل  مهار، محدود کردن  قوا برای  تفکیک ـ اصل2ـ1 
  . گیرند  عهده  و اجرا و قضا را به  تقنین  از وظایف ها یکی  از شاخه  شود و هر یک  شاخه  باید سه ـ حکومت1ـ2ـ1 
 در  ، یعنی  کند، مگر بالعرض  و تصرف  دو دیگر دخل  آن  در وظایف  خود باشد و مجاز نیست  وظایف  به باید محدود و مقید ـ هر شاخه2ـ2ـ1 
   در واقع  که  مجریه  قوۀ  توسط  اجرایی های نامه  آئین  تهیه مثل.  تر است  دیگر، کارآمدتر و دقیق  قوه  توسط  قوه  یک  وظایف  موارد انجام بعضی
  .دهد  می  انجام  مجریه  قوه  ولی  است  قضاییه  قوه  وظیفه  کار که  روابط  اختالفات یا دیوان.   است  مقننه  قوه وظیفه
  . کار کند  شاخه  از یک  واحد در بیش  در آن  مجاز نیست  فردی  باید جدا باشند، هیچ  بخش  در هر سه ـ افراد شاغل3ـ2ـ1 
 را   پارلمان  مصوب  باید قوانین  که  است  اجرائیه  سبب  این  به  اجرائیه قوه: اند ، ضرورتاً تبعی  مقننه  قوه  به ، نسبت  و قضائیه  اجرائیه ـ وظایف3ـ1 

   براساس  و حاکمان  شهروندان  و نیز میان  شهروندان  میان  خصومت  و فصل  داوری اش  وظیفه  که  است  قضاییه  دلیل  این  به اجرا کند و قضاییه
  .  است ارلمان پ قوانین

 تجاوز   اساسی  قانون  مصوب  از قوا از حدود قانونی  هر یک  است ممکن) : checks and Balance System(    و کنترل  نظارت ـ نظام4ـ1 
   شود قانون دد؟ اگر گفته از تجاوز قوا گر  باشد و مانع  اساسی  باید پاسدار قانون  نهادی  یا چه  کسی چه.  گیرند  در پیش  خودکامگی نمایند و راه

ها   نگهبان  باید مواظب  کسی  چه شود که  می  مطرح  پرسش  این  صورت ، در آن  است  اساسی  قانون  چند نهاد نگهبان  یا حتی  نیازمند یک اساسی
   تخطی  مهار و در صورت  دیگری  قانونی  مرجع ط دارند، توس  آن  مافوق  ضرورتاً ماهیتی  را که  اساسی  قانون  یا نگهبانان  نگهبان توان باشد؟ نمی
   است  چنان  جمهوری  نظام  درونی ساخت.  باشد  بر دیگر قوا را در اختیار داشته  نفوذ و نظارت  اعمال  از قوا باید وسایل لذا هر یک.  کرد مجازات



   از برون  که  عاملی  به  وجه  هیچ  رو به از این.   سطح  در همان نونی قا  مرجع  یک  با نصب شود، یعنی  می  دیگر تعدیل  قوای  توسط  هر قوه که
  .  نیست ، نیازی  اساسی  قانون  نگهبان  مثل  کند، چیزی  نظارت اعمال

.  طلب الخطا و جاهاند و لذا جایز ، کامالً انسان  آدمیان  تمام  وجود ندارد، بلکه  کامل  انسان  فقط  نه  که  است  مدعی  جمهوری شناسی  انسان
  ، روشن ، صریح  دقیق  باید آنچنان  آن  اصول یعنی.   است  شده  و خطاکار طراحی طلب  جاه  مهار خودکامگیِ آدمیان  برای  جمهوری  اساسی قانون

  . گیرند  و فساد در پیش  خودکامگی دار بتوانند راه  و کش ، مبهم  گنگ  از مفاهیم  با استفاده  متخلفان  شود که  از آن  مانع  باشد که و شفاف
   خویش  قدرت  و توسعه  حفظ  در پی  مختلف  قوای  کارگزاران کند که  می  فرض  را بدیهی  موضوع  این  و کنترل  نظارت ، نظام  اساس  بر این
،   دیگر را در اختیار خواهد داشت  حوزۀ  به شده   اصالتاً محول  از وظایف  در بخشی ، اختیار دخالت  حکومتی  هر حوزه از آنجا که. خواهند بود

   و بسط  حفظ ها به  شاخه  تمام  که  فرض ، با این پس.  وارد خواهد شد  حوزه  آن  قدرت  به ای  نماید ضربه  اخیر از حدود خود تخطی  حوزۀ چنانچه
در . کنند  پرهیز می  آن  احتمالی  و خسارات  مثل  به  از مقابلۀ  ترس ت عل ، به  قلمرو دیگری  از تجاوز به  الجرم  دارند، هر کدام  خود میل قدرت
  .  قضایی  جمهور یا کنترل  رئیس  وتوی مانند حق. شود  می  متقابل  محدودیت  قوا منجر به  متقابل ، نظارت  دموکراتیک های نظام
 خود،   تعریف  موجب ، به  جمهوری حکومت.   نیست  مستثنی  از انتخاب ی قدرت ، هیچ  کامالً وکالتی  نظامی  عنوان  به  مدرن ـ در جمهوری5ـ1 

   رقابتی ، در جریان  آنان  برکناری  امکان  هر انتخابی  مجدد باشند و در جریان  انتخاب  تابع  طور ادواری  به  حکومتگران  تمامی کند که  می ایجاب
  .کند  می  را روشن  زمامداران  تکلیف  استیناف بدون و   ادواری انتخاب.  باشد عیار، وجود داشته تمام
  .  شدن  انتخاب  و حق  کردن  انتخاب حق:  کنند  مشارکت  دارند در انتخابات  حق  بالغ  شهروندان ـ همه1ـ5ـ1 
   برای  شدن  انتخاب  و حق ابات در انتخ  شرکت  از امکان  ـ نژادی  ـ مذهبی  ـ سیاسی  اعتقادی  دالیل  به توان  را نمی  فردی ـ هیچ2ـ5ـ1 

  . کرد  محروم  حکومتی مناصب
  .باشداستثناء      بودن  باشد، و انتصابی  انتخابی  مختلف  در قوای  مناصب  تمامی کند که  می  حکم  جمهوری  قاعدۀـ  3ـ5ـ1 
   میان  با یکدیگر، و مبارزه  نامزدان ، رقابت  منظم ر فواصل د ، انتخابات  مخفی  رأی یعنی (  سیاسی  سازوکارهای  باید از طریق ـ حاکمان4ـ5ـ1 

   و تفویض  گزینش  برای بخشی  رضایت  سازوکارها، وسیلۀ  جز این  چیزی هیچ.  باشند ، پاسخگو و مسئول  حکومت  تحت در برابر مردم) جناحها
  .شود پذیر می  امکان  اقتدار و آزادی  بین  ایجاد تعادل  وسایل  این  یاری به. گذارد  نمی  در اختیار شهروندان  سیاسی  تصمیمهای اختیار و کنترل

   جرائم  در کلیه  متهمان  یا نبودن  بودن  مجرم درباره)   از شهروندان مرکب (  غیرحکومتی  منصفه  هیأت  از طریق ـ افکار عمومی5ـ5ـ1 
  .  است  قضاوت  مالک  عرفی عقل. کنند  می گیری تصمیم

اساساً .  بشر وجود دارد  حقوق  جهانی  و ایدۀ  جمهوری  مفهوم  بین پیوند بسیار مستحکمی.  بشرند  حقوق  به  متکی  مدرن های ـ جمهوری6ـ1 
،  بشر  حقوق به)   و عملی  نظری التزام (  غیرملتزم جمهوری.   است  بشر و شهروندان  حقوق  رعایت  برای  قانونی  تنظیم  یک  مدرن جمهوری
   مطلقه  و دولت  است  شده دوخته»   محق انسان« در حدِ قد و قامتِ   که  است ای جامه)  دموکراتیک (  جمهوری نظام.   نیست  مدرن جمهوری

  .  است  شده دوخته»   مکلف انسان «  در اندازۀ  که  است ای جامه
 از  ، نهاد دولت  ـ کارکردی  ساختاری  فرایند تفکیک ، براساس مهوری ج در این.   است طرف  بی  از نظر ایدئولوژیک  مدرن ـ جمهوری7ـ1 

   دینی ساالری مردم.  ، دولت  دینی  دولت  و نه  است ، دین  دولتی  دین  نه شود که  می  نیز استدالل از منظر نظری.     است  متمایز شده نهاد دین
   هر نهاد دیگر جامعه  مثل  دین  را ندارد ولی  در دین  دخالت  حق  دولت  که  است  این هم م نکته.   است  پارادوکسیکال مفهومی)   دینی جمهوری(

  یا حتی.  کند  خود را علناً بیان  کند و انتقادات دخالت)   سیاسی پردازی  نظریه ، نه  کردن  حکومت یعنی (  جاری تواند در سیاست  می مدنی
   دموکرات  احزاب مثل( شد   سیاسی  وارد مبارزات  سیاسی  نیرویی عنوان  به اما اگر نهاد دینی)   و تئوری نظر در مقام( باشد   سیاست بخش الهام

،   دولت کشور بدون.   است  ـ کشوری  هر ملت  تأسیس  و ضروری  الزم ، شرط دولت.  کند  تبعیت  ناظر بر جمهوری  کلی باید از قاعده)  مسیحی
   و بسیاری  دینی  فاقد دولت  کنونی  کشورهای تقریباً همه.   است  تصور و تصدیق  قابل  رسمی  یا دین  دینی  دولت ن کشور بدو  ولی کشور نیست
 باشد و  طرف  بی  مختلف  ادیان  به  نسبت  دولت  که  است  آن  عدالت لذا مقتضای.  وجود دارد  مختلفی  ادیان در هر کشوری. اند  رسمی فاقد دین

   نه  مدرن های در جمهوری.  بنا ننهد  دینی های  از فرقه یی  فرقه  رأی  را بر مبنای  سیاسی  و تکلیف  حق  هیچ  معنا که  این به.  را نگیرد  یکی جانب
 حقِ   مدرن های جمهوری.   عمومی  در حوزۀ  قانونگذاری  مبنای  شریعت  احکام  و نه  است  سیاسی  و فرمانروایی  حکومت  مشروعیت  مبنای دین
  پلورالیسم. گشایند  می  راه  ارزشی  و پلورالیسم  معرفتی گرایی  کثرت  روی شناسند و به  می  رسمیت را به)  را  غیردینی های  حق یعنی (  بودن ناحق

  دارند و در خود جای  می  را پاس  تنوع  دیگری  از هر جامعۀ  بیش  دموکراسی-   لیبرال جمهوریهای. دارد  وامی  تنوع جویی  پی  را به آدمیان
   که  است  این  خودمختاری الزمۀ).  آندیویدوالیسم (  است  بسیار مهم  مدرن های  جمهوری  افراد برای  و خودآفرینی  انسانی خودمختاری. دهند می

 و   انتخاب  امکانهای  شهروندان  شود که  فراهم طیباید شرای.  پرهیز کنند  شهروندان به»  و خیر  خوب زندگی« از   خاصی  نوع حکومتها از تحمیل
 بهتر   از همه کند برایش  فکر می  را که  زندگی  آن  هر شهروند که  به  دادن اجازه.  باشند  داشته شان  زندگی  خلق  برای  متعددی  انتخاب فرصتهای

،   ارزشی  پلورالیسم بر مبنای.   رویکرد است  این  متکای  ارزشی لیسمپلورا.  شود  او تأمین  خودمختاری  آنکه  برای  است  بسازد، راهی است
 دشوار   انتخابهای  به  زدن گیرند، افراد ناچار از دست  در تضاد قرار می  که  زمانی ناپذیرند و در نتیجه  متکثر و توافق  بشری  خیرهای ترین ای پایه
 قلمداد   سیاسی  را مطلوبتر از دیگر ترتیبات  خاصی  سیاسی  ندارد ترتیبات  حق اپذیر باشند، دولتن اگر ارزشها متکثر و توافق. شوند  آنها می میان

 از   دیگری  گروه  عاقلتر و داناتر از هیچ  حکومتی مقامات.  کند  تحمیل  شهروندان  به  زندگی  هدایت  برای  راه  بهترین عنوان  را به کند و آن



   از قدرت  داد که  اجازه  آنان  نباید به  همین  و برای  کنیم  دنبال  در زندگی  را بهتر است  چیزی  چه دانند که  آنها نمیها نیستند و بهتر از انسان
   که  همانست حقیقت.  کنند  استفاده  چیست  و حق  و مصلحت  و صالح  و خیر و سعادت  خوب  که  خودشان نظر    این  نشاندن  کرسی  به  برای دولت

   دولت  زور از سوی  به  آنکه کشد، نه  بر می  از رُخ  نقاب  رفته وگو، رفته  گفت  آرمانی  در شرایط  جمعی  رایزنی  مستمر، و از طریق در اثر جستجوی
  .شود  می  تحمیل  مردم به

   که  است  مورد رجوع  اساسی  قانون  این  گردد، و با تداوم تواند تأسیس  می  که  است  اساسی  قانون ، تنها با یک  مدرن  جمهوری-1-8 
   برای  حالت تواند بهترین  شود می  در نظر گرفته  قدرت  اعمال  ایجاد محدودیت  برای  که  نظامی عنوان  به  اساسی قانون.  شود تواند حفظ می

   مهم  از اصول  گسترده  عمومی و حوزۀ)  minimal-state  (  یا کمینه  حداقلی دولت.  باشد  خودکامگان  در مقابل  قوانین  از حکومت اطمینان
  . آید  شمار می  به  دموکراتیک  زندگی  محوری ، ویژگی  مدنی  از جامعۀ  دولت جدایی.     است  مدرن  جمهوری  اساسی قانون
لذا .  کنند  تلقی  را بسیار نامشروع  از قوانین  برخی  از شهروندان  برخی  است  نیز ممکن  کامالً مشروع در جمهوری:   مدنی  نافرمانی-1-9 

  .  است  مدرن های  جمهوری  از اجزاء ضروری  یکی  مدنی نافرمانی
   موجود را ناعادالنه  سیاسی نظم.  طرد کنند  بودن  ناعادالنه  دلیل  دارند نهادها را به  حق  شهروندان  مدرن در جمهوری:  پویا  عدالت- 1-10 

   تافتۀ  نهادی ، هیچ نخست: یابد  می  تعمیم  متفاوت  شکل  سه  پویا به  عدالت  مدرن در جمهوری.  پیشنهاد کنند  جایش تر به  عادالنه یلیبخوانند و بد
  ، هر کسی دوم. شوند   محکوم  و ناموجه ، ناحق  ناعادالنه  نهادهای عنوان  و به  قرار گرفته توانند مورد آزمون  نهادها می  تک  و تک  نیست جدا بافته

 از   در دفاع  که  کسانی ، تمامی و سوم.  گردد از آن)  حقانیت (  مشروعیت ، خواستار سلب  نهاد گشته  یا آن  این  بودن  نامشروع تواند مدعی می
 دو   بشر استوار سازند، زیرا این  و حقوق  و اعتبار آزادی  درستی  را برپایۀ  خویش توانند برهان کنند، می  می  دیگر استدالل ها و بدیلهای حل راه

  .هستند)   و همگانی جهانشمول (  کلی  ارزشهای مبیّن
   حکومت  صرفاً به  آدمیان اگر آرمان.   انسانها است  فردی  و آزادیهای  حقوق  به ،  اعتقاد و التزام  از خودکامگی  جلوگیری  تنها راه- 1-11 

  فاشیسم.  سر کار آمد  مردم  اکثریت  با رأی1933 هیتلر در   که  نکنیم فراموش.  شوند  اکثریت  گرفتار جباریت ست ا  یابد، ممکن  تقلیل اکثریت
 و   است ، آزادی  و نهایی  اصلی هدف. کند  می  را سلب  اقلیت  آزادی  که  است  این  لیبرال  با دموکراسی  آن فرق.  باشد  اکثریت تواند حکومت می

   متعالی  هدف  به  بخشیدن  تحقق  برای آمیزی  و صلح  مناسب  وسیلۀ دموکراسی. رساند  مقصود می  ما را به  که  است  نظامی  بهترین دموکراسی
نسانها  ا  فردی ، آزادیها و کرامت  حقوق  به  بخشیدن  تحقق  برای  مطلوب  سیاسی نظام.   گرفت  را نباید اشتباه  و وسیله  هدف جای.   است آزادی
   دنبال  به  اکثریت  صرفنظر از اینکه  اکثریت  حاکمیت  معنای  به  دموکراسی یعنی( آنها   جمعی  ارادۀ  به  بخشیدن  منظور تحقق  به گیرد نه  می شکل
   خنثی  و چارچوبی  قالب موکراسید.  باشد  انسانی  باید حقوق  مطلوب  اساسی  قانون لذا محور اصلی).   نیست  دفاعی  قابل ، آرمان  است  هدفی چه

   باید به  مدرن جمهوری.  کنند  خود از خیر را دنبال  متفاوت توانند درکها و مفهومهای  افراد می  آن  در محدودۀ  که  است  از حقوق یا رقیق
 را   باشد و سیاستهایی  یافته  سازمان  دموکراتیک ی نحو  باید به  دولت  باشد، یعنی  مردم  و برابری  آزادی کننده  تقویت  شود که  تعریف ای گونه
   برای  افراد در آن  بایستد که ای  از حوزه  باشد، و بیرون  شهروندان  همه  برای  وجدان  و آزادی  و تسامح  تساهل کنندۀ  متحقق  کند که دنبال

  .نندک  می را دنبال»  از خیر شان برداشتهای«ریزند و   می  خود برنامه زندگی
***   

  اهللا خمینی  آیت  وقتی  نیست  معلوم ولی.  دارند در ذهن)   آن  گانۀ  یازده با اوصاف (  تصویری  چنین  جمهوری  از نظام  جدیدی  آدمیانِ دنیای
.   هستیم  ملت  آرای ما تابع«، » ت اس  مردم  رأی میزان«:  گفت کرد و می  می   دفاع»   است  جا جمهوری  همه  که  معنایی همان«    به»  جمهوری«از  
   ضرر خودشان  و یا به  خالف  ولو به  معتبر است  گفتند آرایشان  هر چه  ملت اکثریت...  کنیم  می  تبعیت  داد، ما از آن  رأی  که  هر طوری ملت
   و هر کس  است  طور کامل  به  آزادی  مذهبی تهای اقلی  همه  و برای  است  واقعی  معنای  به  دموکراتیک  دولت ، یک  اسالمی دولت«، »باشد
؛ آیا »  در اعمال  عقاید و هم  در بیان ، هم  آزادند در اسالم  و مردم  است  مندرج  دموکراسی در اسالم«، » را بکند  خودش تواند اظهار عقیده می

 را   دینی  کردند حکومت  اعالم  مردم کرد؟ اگر روزی  نمی  احساس  فقیه ت بر والی  مبتنی  عیار و نظام  تمام  جمهوری  بین  تعارضی واقعاً هیچگونه
 مورد   نحو دموکراتیک ، به  و تغییر نظام است» معتبر« آنها   و خواست  کنند، آیا رأی  آن  را جایگزین  دیگری خواهند نظام  ندارند و می قبول

لذا .  دانست  می مردم» حقِ« را   تغییر نظام اهللا خمینی  خواهد آمد؟ ظاهراً آیت  عمل  به عت ممان  تحول  خواهد شد؟ یا با زور از این  واقع پذیرش
   حقی   چه...   است  خودش  دست  به  هر ملتی کند؟ سرنوشت  می  بعد را معین  ملت ، سرنوشت  از این  پیش  سال  پنجاه  ملت  حقی    چه به«:  گفت می

 آنها   حقی ، چه  بوده  قانونی  که  بکنیم  فرض  رضا شاه  سلطنت اگر چنانچه...  کنند  معین  زمان  ما را در این رنوشت س  زمان  در آن داشتند ملت
   در صد سال  که  اشخاص ما هستند؟ مگر آن  ولی ما   ، مگر پدرهای  است  با خودش  سرنوشتش  کنند؟ هر کسی  معین  ما سرنوشت  برای داشتند که

   نسل  ترتیب بدین»  بکنند؟ کنند، آنها تعیین  بعدها وجود پیدا می  را که  ملتی  یک توانند سرنوشت  بودند، می  از این  پیش ، هشتاد سال ین از ا پیش
  . کند معین)  عیار  تمام جمهوری( خود   مطلوب  سیاسی  نظام  تأسیس  خود را از طریق دارد سرنوشت»  حق«جدید 

   پیشین  تغییر رژیم دورۀ.  اول:  دارد  تعلق  دو دوره  به  ایشان نظرات.  راهگشا باشد اهللا خمینی  آیت  دیدگاه تواند در زمینه  می  مهم  تفکیک  یک
 بشر،  وق حق  جهانی  اعالمیه  بر مبنای اهللا خمینی  آیت1357 و 1356   سال  جدید، در تمام  نظام  استقرار و تثبیت دورۀ.   جدید، دوم  نظام و تأسیس

   اعالمیه  پهلوی  و رژیم  و چین مگر آمریکا و انگلیس. کنند  می  دفاع  بشر شاه  حقوق  ناقض  چرا از رژیم کرد که  می  را محکوم آمریکا و غربیان
   بشر را رعایت  موجود حقوق های رژیم  پیروز شود، بهتر از تمامی کنند؟ اگر انقالب  می  نقض  را در عمل  چرا آن اند؟ پس  بشر را امضا نکرده حقوق



  خواهیم ما می«:  اند  تأسیس  دوران  به ها متعلق  وعده  این  نمونه عنوان به.  جدید بود  رژیم  و تأسیس  پیشین  تغییر رژیم ، دوران دوران. خواهد کرد
هر .   افراد است  آزادی-  اش  بشر ـ سرلوحه  حقوق  آزادی المیه اع سرلوحۀ«، »    آزاد باشیم خواهیم ما می،    کنیم  بشر عمل  حقوق  اعالمیۀ مطابق
 آزاد باشند،  ، در سکنی  باید آزاد باشند در محلشان همه. السواء باشند  علی  قانون  باید در مقابل همه. ، باید آزاد باشد  از افراد بشر آزاد است فردی

  اش  همه نویسند که  می  ماده سینویسند،    را می  و برقی  با زرق نمای  خوش  چیز خیلی یک... د باید آزاد باشن شان  آزاد باشند و در مشی در شغلشان
 رادیو  ، آزادی  مطبوعات ، آزادی  انتخابات ، آزادی  بیان آزادی«، »  کنند  نمی  را عمل اش و یکی،   بشر است  نفع  به  خوب  که  است موادی

  هیچ.   است  آن  بشر و مالحظه  بر حقوق  مبنی  اسالمی حکومت«، »    بشر است  حقوق ترین  بشر و از ابتدایی قوق از ح ، این ، تبلیغات تلویزیون
   همه اسالم...   است  اسالمی  معنا در حکومت  تمام  به  و دموکراسی آزادی.   است  بشر را نکرده  حقوق  مالحظه  اسالم  اندازه  به  و حکومتی سازمانی
   را استیضاح ، زمامدار مسلمین  مستقیماً در برابر سایرین  دارد که  حق    از افراد ملت هر فردی«. »    است  کرده  بشر و امور بشر را تضمین حقوق

    زمامداری ام خود از مق  باشد، خود به  کرده  خود عمل  اسالمی  وظایف  اگر برخالف  صورت  دهد و در غیر این کننده  قانع کند و او باید جواب
کنید؟  کنید، تبعید می  می  را حبس  مردم  جمعی  دسته  که یا شمایی! ؟  کنید ما مرتجعیم  عمل  اساسی  قانون  به گوییم  می ما که«، »   است   معزول
. »   را بگیرد  ندارد جلو قلم  حق ، هیچکس باید آزاد باشد مطبوعات...  ، از متدینین ها، از علما، از اساتید، از محترمین  شما پر از حبسی های سلول
   در ایران  قرار است  که ای» جمهوری «  از ماهیت  خارجی کنندگان مالقات.  بودند  ایران  آینده  رژیم  نگران المللی  بین  نهادهای  دوران در این
 دیگر   مثل  جمهوری  خواهد شد و این  بشر رعایت وق حق داد که  می  آنها اطمینان  به اهللا خمینی آیت. کردند  می  شود، سؤال تأسیس

 بشر در   حقوق وضع«: پرسد  می اهللا خمینی  از آیت  انگلیس  عوام  مجلس  کارگر و نماینده  کر عضو حزب  راسل  نمونه عنوان به.  هاست جمهوری
   به  سازمانی هیچ.   است  آن  بشر و مالحظه  بر حقوق  مبنی می اسال حکومت«: دهد  می  پاسخ اهللا خمینی آیت»  خواهد بود؟  چگونه  ایران آیندۀ
...  آزادند  اسالمی زنها در حکومت...   است  اسالمی  معنا در حکومت  تمام  به  و دموکراسی آزادی.   است  بشر را نکرده  حقوق  مالحظۀ  اسالم اندازه
 امور   وزارت  سیاسی  و مدیر کل  الیزه  کاخ  مخصوص  نماینده  به  خطاب اهللا خمینی آیت. »    است  کرده  و امور بشر را تضمین  حقوق  همه اسالم

  جمهوری«،   شده  نظامِ مستقرِ تثبیت  که  است  پرواضح ولی»     هست  شما هم  در مملکت  که  است  همین  جمهوری اصل«: گویند  می  فرانسه خارجه
  عنوان ، به  مطهری مرحوم. کند نمی»   بشر عمل  حقوق  جهانی  اعالمیۀ مطابق« و  نیست»   فرانسه جمهوری«یا »  است دنی  در همه  که  معنایی  همان به

 ، »  وجود دارد  اسالمی  تعالیم  در متن  لیبرالیستی تعلیمات«:   گفت  می  تأسیس  بود، در دوران اهللا خمینی  مورد تأیید آیت  آثارش  تمام  که فردی
   بود که  نکته  این  گروه  این  مورد توجه  اساسی اصل...  دارند  بشریت  بر جامعه  عظیمی حق«:  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  و نویسندگان انمتفکر
 و با   عنوان  هیچ  به  فرد یا گروه  و آزادیها را هیچ  حقوق این.   و آزادیهاست  حقوق  سلسله ، واجد یک  و طبیعت  خلقت  فرمان  و به  بالفطره انسان
  .»     است  شرقی های  و فلسفه مورد تأیید اسالم...  بشر  حقوق  اعالمیه  و اساس روح« ، »   کنند توانند از فرد سلب  نمی  نام هیچ

   فقه  در درسهای  در نجف اهللا خمینی آیت. کند  می  استقرار را روشن  با دوران  تأسیس  دوران  تفاوت  نیز وجود دارد که  دیگری  مهم  نکته
   حکومتی  نظام عنوان  به  فقیه  والیت  مسأله  هیچگاه  انقالب  دوران  در طول ولی.  کرد  مطرح  طالب  را برای  فقیه  والیت  موضوع  اسالم حکومتی

   بار در تاریخ  اولین  برای اهللا خمینی ، آیتها باشد  دیگر جمهوری  قرار بود مثل ، که  اسالمی  جمهوری پرسی  از همه پس.  نشد  مطرح آینده
 بکار   فقیه  والیت  یکبار مفهوم ، حتی  تاریخ  تا این  نهضت ، از ابتدای  ایشان  از سخنان  یک  در هیچ یعنی.  کردند  را عنوان  فقیه  والیت23/6/1358

 را خواستند   خود هر کس  با رأی  ندارد و تنها مردمند که  حکمرانی  ذاتاً حق  فرد یا صنفی  هیچ  که  است  جمهوریها این  تمام مفروض.   است نرفته
در . دارند»  والیت «  مردم  آنها بر کلیه ، بلکه فقهاست»  حق «  تنها حکمرانی ، نه  فقیه  والیت  نظریه  بر مبنای ولی.  گزینند  برمی  حکمران عنوان به

   عقلی  دلیل  یک  حتی  که  است  آن جالب.   است مردم»  ولی « ، حکمران  فقیه  والیت  نظریه  بر مبنای یاند ول  مردم ، وکالی ، حاکمان جمهوری
  با برهان« را  ، امور اعتباری  طباطبائی  تعبیر عالمه  به  چرا که  است  نشده  امر ارائه  این  برای  دلیلی  وجود ندارد و هیچ  فقیه  والیت  اثبات برای
 را   اعتباری  مدعای یک)  برهان(اند   داده  تشکیل  را حقایق  اجزاء آن  که  با دلیلی توانیم ما نمی «  منطقی  تعبیر دقیق ، و به»   کرد  اثباتشود نمی
   معرفی  بدیهی  را امری یه فق ، والیت  معضل  این  حل ، برای  داشت  کامل  وقوف  اعتباریات ناپذیری  برهان  به  که اهللا خمینی آیت. »    کنیم اثبات

   هر کس  که  معنی  این به.  ندارد  احتیاج  برهان  به شود و چندان  می  تصدیق  تصور آنها موجب  که  است  از موضوعاتی  فقیه والیت«:  کرد و گفت
 را   خواهد کرد و آن  تصدیق درنگ  تصور آورد، بی  را به  برسد و آن  فقیه  والیت  به  باشد چون  اجماالً دریافته  را حتی  اسالم عقاید و احکام

 از   و نه  است  نظری  عقل  و بدیهیات  از برهانیات ، نه  فقیه والیت«:   شد  گفته  سالها پیش  که اما همانگونه. »    خواهد شناخت  و بدیهی ضروری
  توان  نمی  از تجربه  پیش  که  و پسینی  تجربی  است  امری  شود، آن  تمسک عمل در   فقیه  والیت  و کارآمدی  کفایت  به اگر هم.   عملی  عقل بدیهیات

   را در بوتۀ  فقیه  والیت  تجربی  و کفایت  صالبت که)   دموکراسی مثل( بسیار دارد   و آزمودۀ  تجربی  رقبا و آلترناتیوهای  عالوه به.  نمود  توسل بدان
  . »اندازد  می آزمون

   مطلق  و مرج  هرج  هرمنیوتیک  در دانش گویی.   اند اهللا خمینی  از آراء آیت خواهانه  جمهوری  قرائتی  ارائه ، مدعی طلبان ح از اصال  برخی
ر گ  معجزه  مسیحا نفسی  هرمنیوتیک کنند دانش  می  و یا گمان ، است  با متن  کامالً متعارض ، حتی  هر قرائتی  مجاز به  و لذا هر کس  است حاکم
گویند   می  صراحت  به  جالبتر اینکه از آن.  کند  را سیراب  و تشنگان  کشیده  بیرون  و آزادی ، دموکراسی  اقتدارگرایی  چاه تواند از ته  می  که است

   سیاسی ، ضرورتهای  یا نه اد داشت اعتق  و آزادی  دموکراسی  به  ایشان  که  نیست مهم.  قرار بگیرد  مقابل  در جبهه اهللا خمینی  آیت ما نباید بگذاریم
   برای  ابزاری  رویکرد، استفاده این.  بود  و آزادیخواه ، دموکرات خواه  او جمهوری گوییم لذا می.  خرداد باشد  دوم  او در جبهه کند که  می ایجاب

  . چیز دیگر  هیچ  دارد، نه  نام مقاصد سیاسی



***   
  غربیان. اند  غربی  در جوامع  دموکراتیک های  نظام  تأسیس  برای  آدمیان  تاریخی  تجربه ، حاصل واهیخ  و جمهوری خواهی  مشروطه  دو مدل

   و کنونی  پیشرفته  در شکل  دموکراتیک  نظام یعنی.  بنا نهادند  یا انقالبات  اصالحات  را از طریق  دموکراتیک های  نظام  و بطور تدریجی رفته رفته
   مریلند که نویسد، ایاالت  می1835   در سال مثالً توکویل.   یافت  مرور تکامل  به  نظام این.   وجود نداشت  آماده  از قبل رحی ط  صورت ، به آن

)  و زنان ( ردان م  تقریباً تمام  مثل  او هم ولی.  نمود  را اعالم  همگانی  رأی  حق  بود که  جایی  بود اولین  شده گذاری  بنیان  مقام  عالی  مردان توسط
   داده  رای  باال حق  به  سال30   زنان  به1918   در سال در انگلیس. شود  نمی  زنان شامل»  همگانی « کرد که  می  فرض  طور ضمنی  به  عصرش هم
   دست  به  رای  حق  جهانی  دوم  از جنگ  پس  زنان  و سویس  و بلژیک در فرانسه.  آوردند  دست  به  رای  حق1920   در سال در امریکا زنان. شد

   دنبال  به  که  هر کشوری  مردم  اکنون ولی.  شدند  رأی  واجد حق1990   در سال  جنوبی  و در آفریقای1960   آمریکا در سال سیاهان. آوردند
  .کنند  می  را طلب  آن  پیشرفته ثانیاً مدل. کنند  می  را دنبال  مسأله  این اند، اوالً آگاهانه  دموکراتیک نظام

 و   مسائل  و رفع  حل  صرفاً برای بلکه.  نیستند ای  چیز تازه  کشف ، مدعی خواهی  جمهوری  مدافع  و نه خواهی  مشروطه  مدافع  دیگر نه  از سوی
  نقادی. شود  می ها حاصل ها و ابطال  از حدس پایانی  بی  سلسلۀ ، از راه  معرفت پیشرفت. کنند ها را پیشنهاد می  مدل  کشور، این  جاری مشکالت
 یا  ، تقویت  نقادی  از راه  هستند که هایی ، حدس خواهی  و جمهوری خواهی  مشروطه ، دو مدل  جهت از این.   فرآیند است  عنصر این مهمترین

و .   اقتدارگرایی  و مشکالت  مسائل  و رفع  حل راهِ عنوان  به خواهی ؛ جمهوری  سیاسی بست  از بن  خروج  برای خواهی مشروطه.  خواهند شد ابطال
  .  ایران  کنونی  خاص  شرایط هر دو برای
شوند و   می  تقسیم کاران  و محافظه طلبان  اصالح ، به)  حکومت  و بیرون  حکومت  از درون اعم(،   موافق ؛ نیروهای  یاد شده  مقدمات  به  با توجه

 دو   به طلبی  و سلطنت خواهی ، جمهوری خواهی  مشروطه دربارۀ. شوند  می  تقسیم طلبان  و سلطنت خواهان وطه، مشر خواهان  جمهوری  به مخالفان
 بر   یکی  ترجیح  هستند و دالیل  و مدلوالتی  تبعات  چه  و حامل ها حاوی  مدل  در این  باره  در این  نظری  بحث اول. وگو کرد  گفت توان  می شیوه
   سلطنت   بدنبال طلبان سلطنت.  قوا  و موازنۀ ، امکانات  توان  به ، با توجه  استراتژی  عنوان  به  یکی  و گزینش  استراتژیک  بحث مدو.   چیست بقیه

 بر  ، فقط ردن ک  حکومت بجای)  در نهایت ( فقیه  ولی  آنند که  بدنبال خواهان مشروطه.   حکومت  نماید نه  سلطنت  فقط  شاه  اینکه یعنی. اند مشروطه
 یا  ، حکومت خواهان  جمهوری بگمان.  را  فقیه  با ولی  مشروطه  حکومت کند،  دیگری  می  را دنبال  با شاه  مشروطه  حکومت  نماید؛ یکی امور نظارت

   که  عیاری  تمام  در رقابت  رأی این.   است  مردم  و رضایت  رأی   حکمرانی مبنای.   نیست ای  و یا طبقه ، صنف  فرد، گروه هیچ»  حق « سلطنت
  . خواهد کرد  را دارند، خود را نمایان  در آن شرکت)  فرصت (  حق همگان

  
  



  
  
  
  
    دوم فصل 

  )؟  نظام پذیری اصالح (  اصالحات  و امتناع  امکان
  
   حوزۀ  ـ قانونی  رسمی  ساختار سیاسی لعۀمطا.  است)  instiutional approach  (  نهادی  رهیافت  به  متکی  بخش  ما در این  بحث روش 

   در نتیجه  که  عمومی  حقوق  تأکید بر مطالعه یکی. باشد  تأکید می  دو نوع  داری  ـ رسمی  قانونی پژوهش.   است  سیاسی  علوم صالحیتِ دانشمندان
. رود  بکار می  آن  برای  رسمی  اصطالح  و در نتیجه  است  حکومتی  رسمی  سازمانهای  مطالعه  شامل رود و دیگری  بکار می  آن  برای  قانونی اصطالح

 بر   رهیافت این. شوند  می ، ترکیب  است  حکومتی  رسمی های  سازمان  به  مربوط که»   اساسی قانون «  یعنی  عمومی  حقوق  دو تأکید در مطالعه این
.   ـ تاریخی ای  و مقایسه  ـ رسمی ، قانونی  ـ نهادی  عبارتند از توصیفی  آن روشهای. یدنما  تمرکز می  حکومت  رسمی ها و سازمانهای قواعد، رویه

   آن  طی  که  و راههایی  ساختار و دموکراسی  میان  رابطه  ایضاح کند و در پی  می  استفاده  تاریخدانها و حقوقدانان های  از تکنیک  رهیافت این
  .باشد خورند، می  می شوند یا شکست  می  موفق  رفتار سیاسی  محدود ساختن در  رسمی ها و سازمان قواعد، رویه

  . دهد  پاسخ  چهار پرسش ، باید به  دولت  دربارۀ  سیاسی  هر نظریه
  کند؟  می گذاری سیاست/   حکومت  کسی  ـ چه

  دهند؟  می  را شکل کنند یا سیاست  می  آنها حکومت  ـ چگونه
   ممتاز قرار دارند؟  در موقعیتی گذاری  فرایند سیاست  یک در  بازیگران  ـ چرا برخی

   ببرند؟  بهره  کسان  آن شود که  می  این  آنها منجر به  حکومت کنند و چگونه  می  حکومت  کسانی  چه  نفع  ـ آنها به
   و مسأله ، پرسش  نهادی  رهیافت در چارچوب صرفاً  بلکه.   پرداخت ها نخواهیم  پرسش  این  پاسخ  به  طور مستقیم  ما در اینجا به  البته
  . داد  قرار خواهیم را مورد بررسی)  عیار  تمام  جمهوری  به اصالحاتِ معطوف (  نظام پذیری اصالح

 و   انقالبی می رسد، نظا  پایان  به  فروپاشی  از طریق  سلطانی  عمر نظام  باشد؟ وقتی  داشته توانست  می  جانشینی  چه  شاه  سلطانی ـ نظام2 
  احتمال.) گوید  می  سخن  کمونیستی  آرمانی  از جامعه  و تا پیش  از انقالب پرولتاریا پس   دیکتاتوری از   مارکس. (شود  او می اقتدارگرا جانشین

گوید هر   می هانا آرنت. (  نیست  زدودن  قابل  براحتی  سلطانی  ماندگار نظام  آثار و پیامدهای  چرا که  است  بسیار ضعیف  دموکراتیک  نظام جانشینی
   بزرگترین  شخصیت کیش.)  خواهد شد  آن  عمده  خصلتهای  دارای دهد که  می  نشان  کند، تجربه  را سرنگون  قبلی  نظام  با خشونت  که نظامی
   مشروعیت ، عدم ، فساد گسترده گماری پرورده دست.  خود را بازتولید خواهد کرد  کاریزماتیک  رهبری  و در شکل  است  سلطانی  نظام میراث

  ؛ یادگارهای  اجتماعی  همبستگی  و فقدان اعتمادی ، بی  خشونت عادات...)  و  قضایی ، دستگاه ، ارتش ، پلیس  بوروکراسی دستگاه(افراد و نهادها 
   در زمینه  پایداری داند، سنت  خود می  به  چیز را متعلق مه ه ، که اش  خودکامه  فراقانونی  و شخصیت  سلطان  شخصیت کیش. اند  سلطانی نظام

 57   با انقالب  شاه  سلطانی نظام.   بسیار دشوار است  نباشد کاری  اگر محال  ـ قانونی  عقالیی  رهبری  به  آن  تبدیل کند که  ایجاد می رهبری
   اصالح آیا امکان:  روبرو هستند  کلیدی  پرسش  با این ساالری  مردم طرفداران  اینک.  شد  تأسیس  اسالمی  جمهوری  نظام  آن فروپاشید و بجای

  :  گفت  پاسخ توان  از دو منظر می  پرسش  این  عیار وجود دارد؟ به  تمام  جمهوری  به  آن  و تبدیل  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام ساختاری
   تمام  جمهوری  به  اسالمی  جمهوری  نظام  تبدیل هم)  تجربی(   علمی و از منظر    نیست محال عقالً   تحولی  چنان  امکان  فلسفیـ از منظر  1ـ2 

   دموکراتیک  نظام  به ، توتالیتر، اقتدارگرا و سلطنتی  خودکامه  رژیمهای  تبدیل دهد که  می  نشان  سیاسی  نظامهای تاریخ.  پذیر است عیار امکان
  .  پذیر است  اصالح  نظام پس.  تجربتاً  و نه  است  عقالً محال  معنا نه  بدین پذیری لذا اصالح.  پذیر است امکان
   جمهوری  به  آن  و تبدیل  نظام  اصالح  امکان  اسالمی  جمهوری  و ساختار نظام  اساسی  قانون آیا در چارچوب:   اساسی ـ از منظر قانون2ـ2 
  :  قرار زیر است امر به   این دالئل. عیار وجود دارد؟ خیر   تمام
 بر   نگهبان  شورای  فقهای آنگاه. کند  می  را منصوب  نگهبان  شورای العمر، فقهای ، رهبرِ مادام  اساسی  قانون  یکصد و دهم  اصل ـ مطابق1ـ2ـ2 
   خبرگان  مجلس  از تشکیل گزینند، تا پس  از فقها را برمی ، تعداد محدودی  استصوابی  بر نظارت  و متکی  اساسی  قانون  نود و نهم  اصل اساس
)   انتخاب اند نه» کشف «  معتقد به  نگهبان  شورای فقهای( رهبر   یا کشف  انتخاب  باید درباره  که  آنان در واقع.  نمایند ، آنها رهبر را انتخاب رهبری
  .ود رهبر تأیید ش ، توسط ، با واسطه شان  باید صالحیت  بگیرند، پیشاپیش تصمیم

مثالً چهار ( محدود   مدت  برای  ندارد، بلکه  را برعهده  مسئولیت العمر این  کشور، مادم  سیاسی  مقام اولین:  ؛ اوالً  ریاستی های  در جمهوری
   در یک ثالثاً مجبور است. شود می   برگزیده  سمت  این  به  مردم  وسیله  به  انتخاب ثانیاً از طریق. شود  می  انتخاب  دو نوبت  حداکثر برای آنهم)  ساله

 و   مردم خامساً به. گیرند  نقد می  و عملکرد کاندیداها را به  کارنامه  آزادانه  همگان  انتخابات رابعاً در دوره.  بپردازد  رقابت  با رقبا به  رقابتی انتخابات
  . دارد منافات   و جمهوری  غیرپاسخگو، با دموکراسی قدرت.  است» پاسخگو«دیگر نهادها 



   خطاب  حکمی  طی  نظام  مصلحت  تشخیص  با مجمع  از مشورت  پس  رهبری مقام «  اساسی  قانون  صد و هفتاد و هفتم  یک  اصل ـ مطابق2ـ2ـ2 
 از   شورا پس مصوبات... نماید می زیر پیشنهاد   با ترکیب  اساسی  قانون  بازنگری  شورای  را به  اساسی  قانون  یا تتمیم  جمهور موارد اصالح  رئیس به

  محتوای...  برسد پرسی  در همه کنندگان  شرکت  مطلق  اکثریت  تصویب  به  آراء عمومی  به  مراجعه  باید از طریق  رهبری  مقام تأیید و امضای
   ایران  اسالمی  جمهوری  و اهداف  ایمانی های  و پایه می اسال  موازین  براساس  و مقررات  قوانین  کلیه  و ابتنای  نظام  بودن  اسالمی  به  مربوط اصول

  .» تغییرناپذیر است...   امت  امر و امامت  و والیت  حکومت  بودن و جمهوری
  ، موارد اصالح  اساسی  قانون  اصالح ثانیاً تشخیص.   است  کرده  عیار را قانوناً ناممکن  تمام  جمهوری  به  اسالمی  جمهوری  تبدیل177   اوالً اصل

   قانون  بازنگری  شورای  عیار را به  تمام  جمهوری  به  نظام  تبدیل  هیچگاه  رهبری لذا مقام.   است  رهبری  با مقام  آن  نهایی ، و تأیید و امضای یا تتمیم
  . کرد را تأیید یا امضا نخواهند ، آن  بازنگری  شورای  تصویب  پیشنهاد نخواهد کرد و در صورت اساسی

   بگیرند و با تشکیل  را از حاکم  قانونگذاری  شدند تا حق  ابتدا موفق  فرآیند دموکراتیزاسیون  طی  آدمیان یافته  توسعه ـ در جوامع3ـ2ـ2 
   و پاسخگو در برابر آن ان پارلم  مصوب  قوانین  مجری  صورت ، فرمانروا را به  مجلس  منحصراً توسط  قوانین  کلیه ، تصویب  نماینده ، انتخاب پارلمان
   قانونگذاری  از مردم  نمایندگی  به  طور انحصاری  به  که  است  پارلمانی ، تشکیل  گامِ فرایندِ توزیعِ قدرتِ متمرکزِ و متراکم اولین. درآورند

 وجود دارد، یا  ، پارلمان  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون آیا در چارچوب.   اند  مجلس  مصوب  قوانین  صرفاً مجری اش نماید و فرمانروا و کابینه می
  چرا؟.  باشد؟ خیر تواند وجود داشته می

  های  در جمهوری در صورتیکه.   است  رهبری  با مقام  نظام  کلی  سیاستهای  تعیین  اساسی  قانون  یکصد و دهم  اصل1 بند  ـ مطابق1ـ3ـ2ـ2 
   نظام  کلی های  سیاست  و تصویب  تعیین  در نهایت کنند ولی  اظهارنظر می  باره در این...  و  مجریه ا، قوهه ، رسانه نفوذ، احزاب  ذی  گروههای مدرن

  .  است با پارلمان
  لسمج).   مطبوعات مانند مورد قانون. (نظر نماید  اعمال  پارلمان تواند در فرایند قانونگذاری  می  فقیه  مطلقه  والیت عنوان ـ رهبر به2ـ3ـ2ـ2 
  ، وکالی  پارلمان  نمایندگان  مدرن های در جمهوری.  را ندارد  زیر نظر رهبری  از نهادهای  و تفحص  تحقیق  حق  رهبری مقام»  اجازۀ « بدون
 اعتقاد دارند و   فقیه  والیت  به اند که  تعهد داده  طور مکتوب  به  نمایندگان  در اینجا کلیه کنند ولی  می  آنها را دنبال  و مطالبات اند و منافع مردم

   وبر در اوصاف  ماکس  که  است  معنایی  همان  تعهد در اینجا به  رود که شاید گمان).   فقیه  والیت  به  و عملی  نظری التزام. ( رهبرند پیرو عملی
   غیرشخصی  وظایف  به  نسبت است   غیرشخصی    تعهدی عنای م  به  رسمی مقامات)  و تعهد وفاداری (  التزام ، یعنی  است  باز گفته  مدرن دیوانساالری

   دقیقاً شخصی ای  رابطه  بر پایه  که است» عبد  «   یک  وفاداری  معنای اما در اینجا تعهد به. کنند  می  آنها را تعریف  رسمی  مقام  و محتوای  گستره که
  .دارد  برنمی  محدودیتی  هیچگونه  رابطه دارد و اصوالً این ابراز می» موال  «   به نسبت
   نگهبان شورای.  را رد نماید  شرع  و احکام  اساسی  قانون  مخالف  باید قوانین  نگهبان ، شورای  اساسی  قانون  نود و یکم  اصل ـ مطابق3ـ3ـ2ـ2 

. کند  رد می  اساسی  و قانون  شرع  مخالف  نام ، به  است ورده درآ  قانون  صورت  آنها را به  مجلس  را، که  مردم طلبانه  اصالح  مطالبات  کلیه در عمل
   نهادهای  با مصوبات  مجلس  مصوبات  تعارض  و در صورت  نشانده  را فراتر از مجلس  مختلفی  نهادهای  نگهبان  اخیراً شورای  دیگر آنکه  مهم نکته

  های  با سیاست  تعارض  دلیل  را به  از اینترنت  مدارس  استفاده  دربارۀ  مجلس صوبه م  نگهبان شورای.  را رد خواهد کرد  مجلس ، مصوبات ذکر شده
  ، بر مصوبات  رهبری  منصوب  نهادهای  کلیه های نامه  و آئین از اینرو مصوبات.    رد نمود  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و مصوب  رهبری  مقام کلی

  . دارد  اولویت مجلس
   حتی  مردم لذا نمایندگان. کند  می  و تصویب  را تشخیص  نظام ، مصالح  مردم  نمایندگان  جای  به  نظام  مصلحت  تشخیص عـ مجم4ـ3ـ2ـ2 

 نهاد   دیگر، خصوصاً یک کس  هیچ ، نه  است  و کشور با پارلمان  مردم  مصالح  تشخیص  مدرن های در جمهوری.  نیستند  مصالح  تشخیص مجاز به
  .   نظام  مصلحت  و نه  است  مردم  مصلحت  اصل بنابراین.   برعکس  نه  بوجود آمده  مردم  برای نظام.  تصابیصددرصد ان
بر فرایند ...)  و  فرهنگی  انقالب  عالی ، شورای  نگهبان ، شورای  نظام  مصلحت  تشخیص مجمع (  نهاد صددرصد انتصابی  سه  حداقل  وقتی

 و   واقعی  معنای  به کنند، پارلمان  می  دیکته  مجلس  را به  قانونگذاری کنند یا طرق  می  یا قانونگذاری  مجلس  جای  و به دارند  سیطره قانونگذاری
  . باشد تواند وجود داشته ، نمی  فعلی  اساسی  قانون  وجود ندارد و در چارچوب  آن مدرن
   دالئل  به  از شهروندان  بسیاری وقتی. شوند  می ، انتخاب  نگهبان  از تأیید شورای س، پ  استصوابی  نظارت  براساس  مجلس ـ نمایندگان5ـ3ـ2ـ2 

   کامل  رقابتی در شرایط.   نیست  و مظهر افکار عمومی  مردم  واقعی ، نمایندۀ شوند، پارلمان  می  محروم  کاندیداتوری  از حق  ـ سیاسی عقیدتی
   هر حال ، به  مجلس نمایندگان. کار  محافظه  جناح  رسد به  نمایند، چه  را کسب  بتوانند آراء مردم  مجلسطلبِ  اصالح  اکثریتِ جناح  نیست معلوم

  .اند  شده  دو، حذف  درجه  شهروندان  نام  به هستند و دگراندیشان)   یک  درجه شهروندان(از خودیها 
   عموم ، نمایندۀ العموم مدعی.  ندارند  نقشی  هیچ  و قضات  قوه  آن  سران نتخاب در فرآیند ا  و مردم  است  صددرصد انتصابی  قضاییه ـ قوه3ـ2 
  کند که  می ، حکم»  متعارف  بر عقل  مبتنی قضاوت « ها، یعنی  جمهوری  اساسی اصل.     است  مراتبِ تماماً انتصابی  منصوبِ سلسله ، بلکه  نیست مردم
   نادیده  اصل  ما این  اساسی  در قانون  باشد ولی  حضور داشته  متهمان  یا گناهکار بودن گناهی  بی شخیص ت  برای  محاکم  در کلیه  منصفه هیأت
 انتفاء   به ، سالبه  نگهبان  شورای  نگاه  دلیل  به  در عمل  که  شناخته  رسمیت  به  ـ مطبوعاتی  سیاسی  جرائم  برای  را فقط  آن  اساسی  و قانون  شده گرفته

  .اند  شده  مطبوعات  منصفه ، عضو هیأت  مردم  جای ، به  حکومتیِ انتصابی  گروه یک.   است ضوعمو



،  محاکمات«:   اساسی  و پنجمِ قانون  یکصد و شصت  اصل مطابق.  وجود ندارد  کلمه  واقعی  معنای ، به  علنی ، دادگاه  اسالمی  جمهوری  در نظام
  این. » باشد  عمومی  یا نظم  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن ، علنی  دادگاه  تشخیص  به  مگر آنکه  است راد بالمانعشود و حضور اف  می ، انجام علنی
 188   مهمتر ماده اما از این.  برگزار کرد  را غیرعلنی  هر دادگاهی  دو بهانه  این  به توان  عمالً می ، که  را باز گذارده  قضات  دست  آنچنان اصل
.   است  کرده  را منتفی  محاکم  بودن ، علنی  و غریب  عجیب  با تعریفی  طور کلی  به  که  است  و انقالب  عمومی های  دادگاه  دادرسی  آئین نقانو

  های  در رسانه  آن انتشار باشد لکن  می  حضور افراد در دادگاه  جهت  ایجاد مانع ، عدم  محاکم  بودن منظور از علنی«:   ماده  این1   تبصرۀ مطابق
   با حضور ده  مبنا دادگاه بر این. »شود  می  محکوم  مفتری  مجازات  به  تبصره  از این ، مجاز نخواهد بود و متخلف  حکم  شدن  از قطعی  قبل گروهی
   دادگاه  از صدور حکم پس.  شوند  مطلع ن از مفاد آ  تا مردم  نیست  دادگاه  انتشار مطالب  مجاز به  هیچکس  خواهد شد ولی  نفر تشکیل ـ پانزده
 بر   تأثیری  چه  متهم  افتاد، دیگر انتشار دفاعیات ها از آسیاب  آب  که آنگاه.  خواهد شد  تجدیدنظر، قطعی  دادگاه  توسط ، ماهها بعد حکم بدوی

 بنامد و   از مجرم  را، دفاع  متهم تواند، انتشار دفاعیات  نمی م مته  محکومیت  به  با توجه  قضایی  خواهد نهاد؟ و مگر اینبار دستگاه افکار عمومی
  ها، در زمان  رسانه  یابد تا از طریق  امکان  افکار عمومی  که  معناست  بدین  دادگاه  بودن  قلمداد نماید؟ علنی  نشر اکاذیب  را از مصادیق  آن مطالب

  . شود  مطلع  و دفاعیات ، از کیفرخواست  محاکمه برگزاری
   نظارت ، در عمل  قضاییه  و قوه  نگهبان  شورای  نگاه  دلیل  به  ولی  است  کرده  بر دیگر قوا را معین  نظارت  نحوه  اساسی  نود قانون  اصل
 افسد و   امر بین  و دوران هم و م  اهم در تزاحم«گویند   می  صراحت ، به  دادرسی  مراحل دربارۀ.   است  شده  منتفی  قضاییه  بر قوۀ  مردم نمایندگان

   متهمان  مبنا دستور شکنجه توانند بر این  می  قضات گیرند که  می  نتیجه و از آن»   است  و شرعی  عقلی  فاسد، حکم  افسد به  و دفع  اهم فاسد، ترجیح
  . را صادر نمایند

   قانون شود و مجری  می  عمالً نقض  اساسی  قانون  از اصول  بسیاری ود، وگرنه ش  عمل  اساسی  قانون  دقیقاً به  که  است  شرطی  شد به  گفته  آنچه
  مطابق.   است  شده  خود نیز محروم  قانونی  کامالً از حقوق مجلس.  در اختیار ندارد  از آن  ممانعت  برای  و عملی  قانونی  امکان  نیز هیچگونه اساسی
   که  از تفسیری  مانع  اصل مفاد این.   است  اسالمی  شورای  مجلس  در صالحیت  عادی  و تفسیر قوانین شرح «  اساسی  قانون  هفتاد و سوم اصل

   مجلس  مصوب  تفسیر قوانین اند از حق  مجلس  قوانین  مجری  که  قضات  که در حالی. » کنند نیست  می ، از قوانین  تمیز حق ، در مقام دادرسان
 را نیز رد   از قوانین  تفسیر مجلس  نگهبان  و شورای  است  محروم  حق  از این  رسانده  تصویب  را به  قوانین ود این خ  که برخوردارند، مجلسی

  .کند می
   بانک  با تأسیس  نگهبان  شورای  باشند، ولی  باید دولتی  خارجی  بانکها و بازرگانی  که  است  آمده  صراحت  به  اساسی  در قانون  با اینکه

  های  رادیو و تلویزیون اندازی  و راه  با تأسیس  شدت  به  نگهبان  شورای ولی.   نیست  در انحصار دولت  خارجی  کرد و بازرگانی  موافقت صوصیخ
   استفاده ساسی ا  قانون های  ظرفیت  از تمامی  نگهبان  شورای ؟ در واقع  است  دفاع  قابل  چگونه  متعارض  تفسیرهای این.   است  مخالف خصوصی

  .سازد  را امکانپذیر می  اقداماتی  چنین  که  است  شده  طراحی  نحوی  به  اساسی قانون. نماید می
   شهروندان  کلیه  بر برابری  مبتنی  دموکراتیک  دولت  کردن حکومت.   است  برابری  بر اندیشۀ  مبتنی دموکراسی:   و نابرابری ـ برابری4ـ2 
   و برابری  آزادی  برای  الزم  باشند و شرایط  در امان  دولت  اجبارکنندۀ  در آنها افراد از قدرت  داد که  سامان ای  گونه  را به عباید جوام.  است

  باید با مردم.  کند بیند دنبال  می  خود مناسب  که  هر نحوی  را به اش  اجتماعی  هر فرد بتواند ارتباطات  که  نحوی  باشد، به افراد در آنها فراهم
   نسبت  مساوی  حقوقی  آنها دارای  همۀ  گویی شود که  رفتار می  چنان  با مردم  دموکراتیک در حکومت. رفتار شود» برابر«و » آزاد« افراد  عنوان به
   بدان  وابسته  که  هر فردی نافع و م  در اتخاذ تصمیمها، در مورد مصالح حکومت.  هستند  و منافع  و سایر مصالح ، خوشبختی ، آزادی  زندگی به

  از لحاظ...)  و پوست  ـ سیاه ، سفیدپوست  ـ غیرمسلمان  ـ مرد، مسلمان زن (  شهروندان کلیه. نماید    می  ملحوظ  یکسان ای  مالحظه تصمیمها است
، حقِ  حکومت. برخوردارند)   شدن  و انتخاب  کردن انتخاب (  حکومت  ادارۀ  در فرآیند دموکراتیک  شرکت  برابر برای  برابرند و از فرصت حقوق
 و   اقتدار کامل  تا مدعی  نیست  کردن  حکومت  برای تر از دیگران  شایسته  یا صنفی  گروه هیچ.   نیست  خاصی  یا صنف  خاص ، گروه  فرد خاص هیچ
   نابرابری  نوع  پنج  حداقل  اسالمی  جمهوری  اساسی قانون.  نمایند رقابت   مناصب  کلیه  دارند برای  حق  شهروندان کلیه.  باشد  دولت  ادارۀ نهایی
  .آورد  می  عمل  به  ممانعت ساالری  مردم  از تحقق  که  شناخته  رسمیت را به

،  ، فرهنگی ، اداری ، اقتصادی ، مالی ، جزائی  مدنی  و مقررات  قوانین کلیه «  اساسی  قانون  چهارم  اصل مطابق:   و مردان  زنان  ـ نابرابری  یک
   بر عهده  آن  و تشخیص  است  حاکم  اساسی  قانون  اصول  بر همه  اصل این. گردد  می  تعیین  فقهی  موازین بر اساس»  و غیر اینها ، سیاسی نظامی
 مشهود   مدنی  تنها در قانون  نه  حقوقی نابرابری  .   است قه ف  و انکار ناکردنی  اساسی  از اصول  و مرد، یکی  زن نابرابری.   است  نگهبان  شورای فقهای
   جمهور از میان  رئیس  اساسی  قانون  یکصد و پانزدهم  اصل مطابق.   است  نموده  بارز خود را عیان ای  گونه  نیز به  سیاسی  در حقوق ، بلکه است
  ، مجلس  قضاییه ، قوه  نگهبان  در شورای ، عضویت  رهبری  جمهور شوند، تکلیف د رئیس نتوانن  زنان  وقتی بالطبع. شود  می انتخاب)  مردان ( رجال

 از جمعیتِ کشور   نیمی  سر طیف یک.  کامالً نابرابر قرار دارد  در وضعیتی  کشور از نظر قانونی  از جمعیت نیمی.   است مشخص...  و  رهبری خبرگان
،   زنان مبارزات«:  کاستلز  مانوئل  گمان به. کنند  می  دفاع  فمینیستی های  از اندیشه  سر دیگر طیفِ آنان ند ولیا  حقوقی  برابری صرفاً خواهان)  زنان(

 از   جامعه ، اقتصاد و در نهادهای  را در خانواده  پدرساالری  در نتیجه  که  است  گسترش  در حال ، در سراسر جهان  یا غیر آن  آشکارا فمینیستی خواه
   جمعی رود، چالش  می  بر ایشان  که  از ستمی  آنان  فزاینده ، و با آگاهی  زنان  مبارزات  با گسترش  که دانم  می  بسیار محتمل من. کند  می  سست نبنیا

   آنکه  علت به. »د زد   خواه  را دامن  سنتی  خانوادۀ  ساختاری  بحران  فرآیندهای ، که  خواهد یافت  عمومی  خصلتی  پدرساالری  نظم  علیه آنان



  توان لذا نمی. آورد  وجود می  به  آنان  زندگی  برای  زیادی های  امر محدویت شوند، این  می  محسوب و داخلی»  خصوصی «  حوزه عنوان  به زنان
 در   کارها و وظایف  جنسیتی  نابرابری تقسیم. دانجام  می  سیاسی  نابرابری ؛ به  بر جنسیت  ساختارمند مبتنی نابرابری.  کرد محسوب» شهروند« را  زنان
  سرپرستی« از  آنان. »  نیز هست ، سیاسی هر چیز شخصی«ها   فمینیست  گمان لذا به. نماید  را بسیار محدود می  زنان  سیاسی ، مشارکت  خانواده درون

  .آید   فراهم  عمومی  حضور در عرصۀ  برابر برای کنند تا فرصت  می دفاع»  مشترک
 شود،   شوهر مدعی شود که  می  این  منجر به  تفکیک  این  در عمل اند چون  مخالف  عمومی  از حوزه  خصوصی  حوزه ها با تفکیک  فمینیست

  توانم می شوهر   در مقام  من  دارد، بنابراین  بر کنار نگه  مردم  باید خود را از امور خصوصی  و حکومت  است  خصوصی  امری  خانوادگی زندگی
 از   پس گویند زنان می. شود  می  توجیه  چارچوب  شوهر در همین  توسط  زن  زدن کتک.   است  من  او مال ، چون  بکنم  با زنم  خواستم هر چه
   پدر پاسخگوی ه نحو ک  همان  به درست(شوند   می  رفتار آنان  مسئول دهند و شوهران  می  خود را از دست  و مستقل  جداگانه  هویت ازدواج
  های  دادگاه البته.  کند استفاده»   جسمانی تنبیه«تواند از   می  از رفتار ناپذیرفتنی  جلوگیری  شوهر برای ، و بنابراین)  است  فرزندان اعمال
  مثالً در یک. کردند  می  توجیه می عمو  از حوزه  خصوصی  حوزه  تفکیک  رفتارها را صرفاً با مقوله  نوع  این  گذشته  در قرن  لیبرال های دولت
 ورزید،   بود، امتناع  زده  او را کتک ، که  شوهرش  علیه  زن  شکایت  آمریکا از پذیرش  متحده  در ایاالت  دادگاهی  نوزدهم  در قرن  حقوقی دعوای
  :  است  آمده  دادگاه ر حکمد.  دانست  می  شهروندان  در امور خصوصی  دولت  مداخلۀ  را متضمن  شکایت  پذیرش چرا که

، و   خود دولت  حکومت  که  است  و کمالی  تمام  همان  به  در قانون  شده  شناخته  رسمیت  به  خانوادگی  حکومت  که  است  ما این گیری نتیجه «
   را به  آن  کنیم  یا تالش  کنیم  دخالت  خانوادگی  نباید در حکومت  که ایم  رسیده  نتیجه  این ؛ و ما به  است  دولتی  حکومت  آن  تابع  حال در عین

 باشد، یا   وجود داشته  وارد شود یا تهدید آن  از طرفین  یکی  و حادّ به  دائمی های  و لطمه  صدمه  که ، مگر در مواردی  کنیم  یا شوهر کنترل  زن نفع
 وارد   منجر به  شخصی  کشمکشهای ، و حتی ، مشاجره  شرور و مضارّ بدخلقی  که  هر قدر هم چون.  باشد  تحمل  غیرقابل  از طرفین  یکی شرایط
  های  و محل  خواب  اتاق  قرار دادن ها و در مالعام  پرده  با شرور و مضارّ باال زدن  قیاس  و زیاد باشد، قابل  بزرگ  موقت  درد و رنج آوردن

 و خو،   خلق  مناسب  باشد که  یافته  و تنظیم  ترتیب  چنان  باشد که  خود دارد و باید داشته از  حکومتی ای هر خانواده.   و شوهر نیست  زن خصوصی
   را، کم  زنش  زدن  شالق  شوهر حق  که  نیست  ما این  حکم  این  مبنای  خواهد شد که حتماً توجه...  باشد  خانواده  اعضای ، و شرایط ، تمایالت اخالق

   شوهری  وقتی ما همانطور که.  کرد  نخواهیم  مداخله  خانوادگی  در حکومت پا افتاده  و پیش  ما در موارد جزئی  که  است ن ای یا زیاد، دارد؛ بلکه
  ی معن  بدان  کرد، اما این  نخواهیم  بزند مداخله  را شالق  شوهرش  نیز اگر زنی  وجه  بر همان کنیم  نمی  امر مداخله زند در این  می  را شالق زنش
  .» را دارد  شوهرش  زدن  شالق  حق  زنی  معتقدیم  شود که  و نباید فرض نیست

شوند،   می در نظر گرفته» برابر «  دموکراتیک های  در حکومت  و مردان  زنان  که  شده  تنها بدینجا منتهی  نه  زنان  حقوق های  جنبش  مبارزات
   چگونه  وضع  در اسالم ولی.  بزنند  کتک  خود را در منزل ، همسران  از قلمرو خصوصی مرو عمومی قل  تفکیک  بهانه توانند به  نمی  شوهران بلکه
  :  است  آمده  کریم ؟ در قرآن است

  و الالتیاهللا   بما حفظ  للغیب  حافظات  قانتات  فالصالحات  اموالهم  و بما انفقوا من  بعض  علی  اهللا بعضهم النساء بما فضل  علی  قوامون  الرجال
   و حق  تسلط  را بر زنان مردان) 34نساء، ( سبیال   فالتبغو علیهن  اطعنکم  فان  و اضربوهن  المضاجع  فی  و اهجروهن  فعظوهن  نشوزهن تخافون
   دهند پس  نفقه  زنان  خود باید به  از مال  مردان  آنکه  واسطه  به  و هم  مقرر داشته  را بر بعضی  خدا بعضی  که  برتری  آن  واسطه  به  است نگهبانی

 و   از مخالفت  که  نگهدارند، و زنانی  امر فرموده  آن  حفظ  خدا به  را که  باشند و آنچه  شوهران  حقوق  حافظ  مردان  در غیبت  و مطیع  شایسته زنان
 کنید   تنبیه  زدن  نشدند آنها را به  گزینید باز مطیع  آنها دوری ابگاه نشدند از خو  کنید اگر مطیع  آنها را موعظه  بیمناکید باید نخست  آنان نافرمانی
  . ندارید  ستم  هیچگونه  کردند دیگر بر آنها حق  اطاعت چنانچه

   زیادتی رند، یعنی دا  بر زنان  مردان  بالطبع  که  است  و امتیازی  فزونی آن» اهللا ما فضل«مراد از «: گوید  می  آیه  در تفسیر این  طباطبایی  عالمه
 و بر   است  و عاطفی  احساسی  زندگانی  زنان زیرا زندگانی...  و  و سنگین  سخت  شدائد و کارهای  و تحمل  مانند هماوردی  آن  و فروع  تعقل قوه

،   مردان  قیمومت  علت  و توسعه از عموم. ازندپرد  می  زنان  به  مردان  که  است ای  و مهریه ، نفقه مراد از انفاق. باشد  می  مبتنی  و ظرافت نازکدلی
   که  جهاتی گیرد؛ در تمامی  را می  مرد و زن  نوع  تمام  آن  دامنۀ  بلکه  و شوهر نیست  مورد زن  به  منحصر و مخصوص  قیمومت شود که  می معلوم

 در   که  تعقل  با مسأله  جهات ، زیرا این  دفاع و    قضاوت،    حکومت  مانند   همگانی  اجتماعی  جهات  یعنی  پیوند داده  هم  دو را به ، آن زندگی
   که  نیز باید در آنچه پردازد، زن  می  مالی  خود از زن  تمتع  مرد در مقابل چون«. » دارد    مستقیم  و نسبت  ارتباط  است  از زنان  بیش  بالنسبه مردان
   ندهد و از تمتعی  را بخود راه  باشد و دیگری  وی  ناموس سر، حافظ  و در پشت مطیع)  در مباشرت ( است   از زن  وی  مرد و لذت  تمتع  به مربوط

 ننماید    خیانت  است  گذاشته  در اختیار وی  مشترک  و زندگی  خانوادگی  در محیط  که  نرساند و در مالی  بیگانه  ندارد، به  جز شوهر حق  کسی که
 و   حکومت  گردد، چون  جلوگیری  عواطف  از فرمانروایی  کند و در آن  تدبر آن  قوی  باید عقل  را ـ که  اجتماعی  همگانی ی کارها مهار همه«. »

   زن مرد قیم« .   »  زنان  هستند نه  باشد و آنها مردان  ضعیف  ممتاز و عواطفشان  آنان  عقل  داد که  کسانی  دست  به  است  ـ الزم  و جنگ قضاوت
  ، آزادی  مرد است  حق  مزاحم  که  در اموری  وی  به  که  و روا نیست  است ، واجب  در غیاب  و مالش  ناموس  در حضور و حفظ  و اطاعتش  است
  .» ندارد    مزاحمت  شوهر حق  که  شود مگر در واجبات داده

   به  زن  رضایت  عدم  شوهر با همسر، در صورت  اجباری  جنسی آمیزش   بود که  این  زنان طلب  برابری های  جنبش  اساسی  از مطالبات  یکی
   فرودستی کننده  توجیه  دیدگاه  سه ، با طرح  حقوقی  دعوای  آمریکا در یک  جورجیای  ایالت دیوانعالی.  شود  محسوب  عنف ، تجاوز به همبستری



کند   می  ازدواج  زن  وقتی  که  دیدگاه  این نخست:  ورزید  خودداری  عنف  تجاوز به  عنوان  شوهر با همسر به  اجباری  همبستری ، از پذیرش زنان
،  ؛ و سوم  است  شوهرش  و مایملک  جزو ملک  زن  که  دیدگاه ، این  همبستر شود؛ دوم  با شوهرش  هر شرایطی  تحت دهد که  می تلویحاً رضایت

 وجود دارد   حقوقی  شخص  یک  فقط  از ازدواج  پس گیرد و بنابراین  مرد قرار می  شخصیت شعاعال  تحت  زن  شخصیت  در ازدواج  که  دیدگاه این
.  کند  از خود شکایت  سوءاستفاده  علیه  آن  بتواند با استناد به  ندارد که  حقوقی  شخصیتی  زن  که  است  آن  حرف  این ، و معنای  شوهر است و آن
  . و تابعند  فرودست  در بستر ازدواج  زنان  هستند که  اندیشه ین بیانگر ا  دیدگاه  هر سه این

 شوهر با همسر،   اجباری  جنسی  روابط  دموکراتیک  از جوامع  در بسیاری ها شد و اینک  دیدگاه  طرد این  منجر به  زنان طلبانه  برابری  مبارزات
   طرفین  و شوهر باید با رضایت  زن  جنسی ، روابط  انگلستان  و از جمله  دموکراتیک  جوامع  حقوقی  نظام براساس. شود  می  محسوب  عنف تجاوز به

 از   کامل  کنترل  و حق  نیز از خودمختاری  متأهل  زن ، یک  برابری  اصل براساس.   است  عنف  تجاوز به  جرم ، گوهر اصلی  رضایت عدم.  باشد توأم
شود،   همبستر می  با همسرش  اکراه  و با اجبار و از روی  خانواده  در محیط  که  و شوهری  شوهر نیست سی جن ی ، ملعبه زن.   برخوردار است جسمش
   این  مبنای  استیناف  دادگاه1991   مارس14در روز «.  ندارد  چندانی دهد، فرق  می  را انجام  عمل  این  از خانه  خارج  در محیط  که ای با بیگانه
 و   اعالم بینانه ، غیرواقع  است  کرده  اعالم  ازدواج  مدت  در طول  جنسی  نزدیکی  برقراری  خود را برای ، رضایت  ازدواج  وسیله  به  زن  را که قاعده

در »  ونیغیرقان «  وصف  همسر خود گردد و مفهوم  به  نسبت  عنف  تجاوز به  مرد نتواند مرتکب  یک  وجود ندارد که ای  قاعده  هیچ مقرر نمود که
تواند   شود می  جنسی  عمل  خود مرتکب  زن  به  نسبت  فرد با تهدید یا تظاهر کذب  که  در مواردی  و بنابراین  است  زاید بوده  امری1976  قانون

 از  ، در مورد وطی  مرد با زنش سی جن  رابطه  انگلستان بنابر قوانین. »   گردید  نیز ابرام  اعیان  در مجلس  رأی  این  شود که  محسوب  عنف تجاوز به
   عنف  و تجاوز به  است ، جرم  زن  رضایت ، بدون  مرد از همسرش  جنسی جویی کام.   است  و مرد مجرم ، ممنوع  زن  رضایت  در صورت دُبُر حتی
  . باشد  داشته  دنبال  ابد را به  حبس تواند تا مجازات شود و می  می محسوب
  :  است  آمده  کریم در قرآن.  دارد  حکمی  چه  زمینه  در این  اسالم  که ست ا  این  پرسش  حال

 خواستید   که  هرگونه کشتزار شما هستند، پس [   در حکم]  شما   زنان). 223،  بقره (  و قدموا النفسکم  شئتم  انی  فأتوا حرثکم  لکم  حرث  نساؤکم
  .  کنید اندیشی ش پی  خودتان  در آیید و برای  کشتزار خویش به

   حفظ  مایه  که  غذایی  تحصیل  برای  آدمی  که  است  همانند زراعتی  انسانی  در جامعه  زنان موقعیت«: فرمایند  می  در تفسیر آیه  طباطبایی  عالمه
 زیرا   است  زنان  به  محتاج  و بقاء نسل  نوع وام د  برای  انسانی  جامعه  دارد، همچنین  احتیاج  بدان  ابقاء تخم  ونیز برای  است  و بقاء آن زندگانی

 در   اصلی  ماده  از آن  جزیی  را که  مردان ، و طبیعت  قرار داده  رحم  در طبیعت  صورت  این  او را به  و مصور شدن   انسان  تکون خداوند متعال
    این  باشد معنایش  مکان  معنای  خواستید و اگر به هر وقت:   است  این  باشد معنایش  زمان  معنای اگر به...  انی»   «  فرموده  زنان  به  مائل  است ایشان
  .»    است  آن  و مقید نبودن  حکم  اطالق اش  نتیجه هر جا خواستید و در هر صورت:  است

 او   که  هر لذتی  رود، و باید خود را برای بیرون   شوهر از خانه  نباید بدون  شده  عقد دائمی  که زنی«:  اند که  کرده  مبنا فقها حکم  بر این
 و   و منزل  غذا و لباس  و حق  شوهر را نکند گناهکار است  شد اطاعت  گفته  پیش  در مسئله  که  در کارهایی اگر زن»   « نماید خواهد تسلیم می

. »   دارد  شدیده  کراهت  کردن  وطی  حائض در دبر زن»   « یست باشد با شوهر ن  وطن  اگر بیشتر از مخارج  سفر زن مخارج»   « ندارد همخوابی
   عذرموجه  کدام  هیچ  که  نخواهد، در صورتی  بخواهد و دیگری  بچه- از آنها   یکی- یا شوهر  اگر زن«. »   ندارد  کفاره  حائض  در دبرزن وطی«

  . »  است  شوهر مقدم  باشند حق  نداشته و شرعی
   و زن مرد فرادست.  نابرابرند  و مرد از نظر حقوقی  زن  که  است  بر این فرض.  وجود دارد  احکام  این  در پس  که  است  فرضی  پیش  مهم  نکته
  تفاوت،   زیستی  از تفاوت توان  آیا می  که  است  این  مسأله ولی.   نیست  و مردان زنان)  زیستی (  وجودی های  منکر تفاوت  کس هیچ.   است زیردست
   که  و هر مکتبی  و مرد است  زن  حقوقی  بر برابری  مبتنی  دموکراسی  اندیشه در هر صورت). » است«از » باید « استنتاج( کرد؟   را استنتاج حقوقی
  ولی.   نیست  دموکراسی  پذیرش  مجبور به ای  یا ایدئولوژی  فرد، گروه هیچ.  دارد  تعارض  و مرد باشد، با دموکراسی  زن  بر نابرابری مبتنی
  .  کرد  دفاع  و مردان  زنان  حقوقی  و نابرابری  از دموکراسی  طور همزمان  به توان نمی

  در نظام.   است  فقه  مسلم  از اصول  یکی  و غیرمسلمان  مسلمان نابرابری):   و ناهمکیش  همکیش تساوی (  و غیرمسلمان  مسلمان  نابرابری- دو 
  ، اعضای  نظام  مصلحت  تشخیص ، مجمع  رهبری  خبرگان ، اعضای  نگهبان  شورای ، اعضای  قوه  سه ، سران  نیز، رهبری  اسالمی ری جمهو سیاسی
  وانند بهت  نمی ، هیچگاه  اساسی  قانون شوند و غیرمسلمانها، براساس  می  انتخاب  مسلمانان از میان...  و ، وزراء، قضات  اساسی  قانون  بازنگری شورای

  . یابند  دست  از مناصب  بسیاری توانند به  نیز نمی  تسنن  اهل  مسلمانان  حتی  ذکر است شایان.  یابند  دست  مناصب این
   لکن نسانیۀ االء  الجامعۀ  فی  عنه  ممّا ال مناص  االفراد والجوامع  بعض  عن  العامّۀ  الحقوق سلب«: گوید  می  در تفسیر المیزان  طباطبایی  عالمه

 هو   الحق  ثبوت  فی  االسالم  یعتبره ، والذی  المجتمع  و هدم  الحقوق  یرید ابطال  عمن  الحقوق  هو سلب  الصالح  االنسانی  المجتمع  یعتبره الذی
   انه  سمعت  الذی  الفطری  الناموس  علی ینطبق   و هو الذی  الحیاۀ  من  له ، فال حق  و ال ذمۀ  له  ال اسالم  فمن  او الذمۀ  االسالم  التوحید من دین

   انسانی  امّا جامعۀ  گریزناپذیر است  امری  انسانی  از افراد و گروهها در جامعۀ  از بعضی  عمومی  حقوق سلب(»     االنسانی المعتبر اجماالً عند المجتمع
   در باب  اسالم  بکشاند؛ امّا آنچه نابودی   را به  را زیر پا بگذارد و جامعه دیگران  خواهد حقوق  می  دارد که  را قبول  کسی  حقوق  سلب  فقط شایسته
   را حقّ حیات  ذمّه  را بپذیرد و نه  اسالم  نه  که ، کسی در نتیجه.   ذمّه ، یا پذیرش  است  اسالم  همان ، که  توحید است  دارد دین  حقّ قبول ثبوت

  ). دارد  انطباق  است  انسانی  جامعۀ  اجماالً مورد قبول  که  فطری با قانون   که  است  امری ندارد؛ و این



   الحقوق در رسالۀ (  است  شده  قائل  حقوقی  حیوانات  برای  خود شما، حتّی عقیدۀ  ، به  که  اسالمی چگونه: اوّالً:   که جا باید گفت  در همین
؟   ذمّه  باشند یا از اهل  یا مسلمان  که  است  حقّ قائل شرطی   به  انسانها فقط برای)   است  کرده  بلیغ  سعی  در احصاء حقوق العابدین  زین امام   به منسوب
   تجربۀ  باشد و کدام  وجود داشته  ذمّه  و اهل  مسلمانان  برای  حقّ فقط  اقتضاء دارد که  فطرت  قانون  ادّعا کرد که توان  می  جرأتی با چه: و ثانیاً

  .کنند  و اعتبار می  را تصدیق  نکته  همین ، هم  انسانی  جوامع کند که  می  گواهی ریخیتا
   آن  اسالم بلکه.   است  نشده  نفی  اسالم  توسط  هم  و برده  ارباب  حقوق  و نابرابری داری  برده  دیگر مسأله از سوی:   و بنده  ارباب  ـ نابرابری  سه

   ذکر شده  مؤمنان  نیکی  از مصادیق  یکی  عنوان  به  بردگان  به  مال  بخشش  بقره  سوره177  مثالً در آیۀ). 4   محمد، آیه ورهس. (  است  کرده را تعدیل
  داشت   حق  مالکِ خود بود و مالک  جزو اموال ، برده داری  برده در نظام.   است  شده  تشویق  بردگان  بلد آزاد کردن  سوره13 و 12  در آیه.  است
   و عقد و ملک  جایز است  تملک  صرف  با کنیز به  مقاربت  فقهی  احکام مطابق.  بفروشد  خواست  هر کس  کند و به  خود را نیز تصرف  بردۀ های بچه

   کنیز به  از آن  که  فرزندیو)   و تحلیل اباحه( در اختیار غیر نیز قرار دهد   همبستر شدن تواند او را برای  کنیز می صاحب. شوند  نمی  جمع با هم
 را   طفل  شوهر آزاد باشد و آزادی  که آید مگر آن  کنیز در می  صاحب  در تملک  یعنی  مادر است  به  ملحق  سنت  اهل  نظر فقهای  رسد مطابق هم
   صاحب  که  مگر آن آید آزاد است  دنیا می آزاد به   کنیز با مردی  از عقد یا تحلیل  که اند فرزندی  گفته  شیعه  فقهای ولی.  باشد  کرده  شرط هم

 از پدر آزاد باشد در هر   که اند فرزندی  و گفته  دانسته  را باطل  شرطی  از فقها چنین برخی.  خواهد بود  فرزند او بنده  باشد که  کرده کنیز شرط
  .  آزاد است حال

 معنا   آن  به  این  شود ولی  بر چیده  بردگی  تا نظام  شده ها اندیشیده  چاره در اسالم «:گوید  می  موضوع  این  درباره  یزدی اهللا مصباح  آیت
   بشوند و آنها را اسیر بگیرند، اسیر کافر در دست  مسلمانها بر کفار مسلط  مشروع اگر در جنگ.   است  محکوم  مطلقاً در اسالم  بردگی  که نیست

   که  نیست  گونه این.   است  همین  بیفتد، حکم  اتفاق  اگر جنگی  امروز هم  است  بر او ثابت  بردگی رد و احکام را دا  برده  پیروز، حکم مسلمانان
 و   است  شده  پذیرفته  در اسالم الجمله  فی  بردگی  مسأله  هر حال به...  شود  شسته  عِتق  کتاب  باشد که  باشد و الزم  شده  برچیده  طور کلی  به بردگی
  .  » کنیم  می  دفاع ما از آن

   مالک عقیده.   و عقاید آنهاست ، مستقلّ از اندیشه  آدمیان  تمامی  بر برابری  مبتنی دموکراسی.  شده  و نامسلمان  مسلمان  میان  چهار ـ نابرابری
   از حقّ حیات  یا دین شوند و با تغییر عقیده  نمی  و ممات  حیات  مستحق  عقایدشان صرف   به و آدمیان.   نیست  آنان  و تمایز حقوقی  آدمیان انسانیت
  کند، و حال  نمی  مرگ  را مستحق  آدمی ای  اندیشه  و هیچ  نیست  برتر از آدمی ای  اندیشه  هیچ  دموکراسی  برمبنای شوند، چرا که  نمی محروم
:   پرسید که توان  می  که در اینجاست. یابد  می  مرگ  و استحقاق  شده  تلقّی رم ارتداد، ج  عنوان ، تحت  و دین  تغییر عقیده  صِرف  در اسالم آنکه
   دلیلی اصالً چه: شود، و ثانیاً  می ، تلقّی  است  مرگ اش  جریمه  که  است  عظیم حدّی   به  که  جرمی  هم ، آن  جرم  و دین  تغییر عقیده  دلیل چه  به: اوّالً
 از   معدودی استثنای  به.  شود  و خطا مترتّب  و صواب  و قبح اند تا بر آنها حُسن  اختیاری  اعتقاد اموری  اعتقاد و زوال  بر اینکه  است  شده اقامه

 را   گزاره یک   به  عقیده  دادن  و از دست  گزاره یک   به  یافتن  عقیده ، که ) William James( جیمز  و ویلیام)  Clifford( کلیفورد   مثل متفکران
دانند و   می  امر را از امور غیراختیاری  این و روانشناسان)   و گلدمن  رایل مانند گیلبرت (  ذهن  فیلسوفان  عموم دانستند، امروزه  می  اختیاری امری

  .دهند  می دست  به)  non-deontelogical ( گروانه  غیروظیفه روایتی)  Rpistemic Justification (  معرفتی  از توجیه  معرفتشان  جهت همین  به
 دنیا و عقبا،   سعادت  در زمینه شان  معرفت  که  است  کسانی  حق ، حکومت  قیمومت  نظریه بر مبنای):   سیاسی قیمومت (  صنفی  نابرابری-   پنج

   پزشک  به  بیماری  درمان  و برای  مهندس ه ب  ساختمان  ساختن  برای  که همانگونه.  ندارند  حکومت  صالحیت  عادی مردم.   است  از دیگران بیش
 اند   ناقص مردم«: گوید  می  فقیه  والیت  در کتاب اهللا خمینی آیت.  کرد مراجعه) فقها (  آن  متخصص  باید به  هم  امر حکومت شود، برای  می مراجعه

   پا نگهدارندۀ و به   قیم   که  حاکمی ولیّ امر یعنی«. محتاجند»  باشد   صالح   امین  قیم  که حاکمی «  به  مردم پس»   اند اند و ناکامل و نیازمند کمال
   برای قیم)    و تعیین قرار دادن (  ندارد، مانند جعل  جز جعل  و واقعیتی  است  عقالیی  از امور اعتباری  فقیه والیت«. » باشد    اسالم  و قانون نظم

  حتماً برای«: گوید  می  فقیه  والیت  اثبات  برای  قمی اهللا آذری آیت.  » ندارد   فرقی  هیچ  و موقعیت  وظیفه ظ صغار از لحا  با قیم  ملت صغار، قیم
 عضو  اهللا جنتی آیت. »نظر دارند    اتفاق  و سنی  شیعه ، همۀ  است  الزم  قیمی    که  مطلب  این در اصل.  باشد  وجود داشته  قیمی  باید یک اجتماع
   و سفارش  شده  کوتاه  پدر از سرش  سایۀ  را دارند که  یتیمی ، حالت ، امت) [  ص( محمد آل] بعد از آنها  «: گوید  می  نگهبان  شورای فقهای
  . »  است  امور ایتام ه ادار  بعد از پدر متکفل  که  گیرند، مانند قیمی  عهده  را به  امت  کنند و هدایت  از آنها کفالت  امامان  جای  علما به اند که کرده

.    دهد  نشان  را از چاه  راه که)   فقیه ولی ( قیمی. نیاز دارند»  قیم « لذا به.  خود را ندارند  مصالح  تشخیص ، صغیر و مهجورند و توان ، یتیم  مردم
:  دارند  اشاره  قیمومت  نظریۀ  از پیامدهای  یکی  به  درستی  به  اهللا خزعلی آیت.  ندارد  ارزشی  هیچ  فقیه  ولی  رأی  یک ، در مقابل  مردم  تمام رأی

   رأی  هم  میلیون30،   هیچ  که  میلیون20 باشید   نداشته  را قبول  والیت شما وقتی.   است  فقیه  زیر نظر والیت  ثالثه گوید قوای  می  اساسی قانون«
،  اهللا خمینی  نظر آیت را، برخالف»   فقیه ولی« بگویند ما  طلبان  اصالح  است ممکن.   » بر نیست نرسد، معت  والیت  تأیید مقام  به  رأی بیاورید تا این

   و ولیِ صغیران  او را قیم  که  است  آن  فقیه  والیت  اثبات اوالً تنها راه.  دارد  رویکرد دو اشکال این.  دانیم  می  مردم  وکیل ، بلکه دانیم  نمی  مردم قیم
   نباشد هم  مردم  قیم  فقیه  اگر ولی ثانیاً حتی. دارند»  قیم«یا»  ولی «  به  نیازی  نباشند، دیگر چه  صغیر و مهجور و یتیم اگر مردم.  بدانیم)  ردم م یعنی(

   تعارض  ساالری  قطعاً با مردم ی نابرابر  نوع این.   است  نابرابری  فقها باشد، بزرگترین  حق  فقط  زمامداری اینکه.  نخواهد شد  حل  نابرابری مشکل
 و   قراردادی  ماهیتی  اسالمی  دارد  و جمهوری  دو رکن  مشروعیت  که  را بپذیریم  ایده اگر ما این«:  خواهی پرداز مشروطه  نظریه  بگمان ولی. دارد

   کنیم را مشخص»  ولی «  الهی  مشروعیت  و رکن  شرعی د وجوهما بای...  شد  جمع  به  قائل  و جمهوریت  فقیه  والیت  نظریه شود بین  دارد، می عقدی



 کنند، اما از   رجوع  فردی  چنین  باید به  حکومت  تأسیس  برای  مردم  که  است  فرموده  خداوند  متعال شود که  می  استنباط  روایات  از این و بگوییم
 رویکرد دو  این.   » ندارد  عقد مشروعیت  این  مردم  رضایت  بدون  باشد، یعنی شته وجود دا  مردم  باید رضایت هم»  اش  مردمی مشروعیت«نظر 

  ثانیاً بنیانگذار جمهوری.   است ناممکن)  دموکراسی (  با جمهوریت  فقیه  والیت کند و لذا جمع  نمی  را حل  نابرابری اوالً مشکل:  دارد  عمده اشکال
 العقد   ضمن شرط.   کنندگان  و حکومت  شوندگان  حکومت  بین  است  عقدی  اسالمی جمهوری « گفت  و نمی  از عقد نداشت  تصوری  چنان اسالمی

   خود با مردم  را که  شرعی تواند قراردادهای  می حکومت«:  گفت  می  صراحت  به بلکه»  باشد  می  فسخ    کند قابل  عدول  اگر کسی  دارد که هم
   حکومت  اسالمی  بنیانگذار جمهوری لذا بگمان»    لغو کنند  جانبه   باشد یک  کشور و اسالم  مصالح  قرارداد مخالف  آن  که ، در موقعی  است بسته
  ، هیچگاه اهللا خمینی  آیت ، در اندیشه  مصلحت  کرد که  باید توجه  هم  نکته  این به.  کند  العقد خود عدول  ضمن  از شرط  طور یکجانبه تواند به می
  . است»   نظام مصلحت« از   جا سخن  همه ، بلکه  نیست  مردم  یا مصلحت  عمومی  مصلحت  معنای به

.  است) برابر (  چشم  یک  ابناء بشر به  تمام  به  رویکرد، نگاه  این  منطقی مقتضای.   است  آدمیان  از درد و رنج  کاستن  دنبال  به  دموکراتیک  نظام
  :گوید  می  زمینه  پوپر در این کارل.   است  دموکراتیک  اندیشه  الزم ، شرط  مختلف  نابرابریهای ش و کاه از اینرو حذف

، تا   از رنجها و آالم  اجتناب  راهها و وسایل  یافتن  باشد به باید متکی  اوالً می  عمومی  سیاست  به  مربوط  برنامۀ  که  پیشنهاد کردم ، من سالها پیش «
  شود، خاطر نشان  می  مطرح  سودانگاری  در فلسفۀ ، که  سعادت  حداکثر ساختن  پیشنهاد، در برابر اصل  این با قرار دادن.  پذیر است کان ام  که جایی
  ای  مسأله اجتناب   قابل  از آالم  کاستن  که  واگذار شود، در حالی  شخصی  ابتکار عمل تواند به باید و تنها می ، می  کلی ، در حالت  سعادت  که ساختم
  گویند، ممکن  می  سخن  سعادت  حداکثر رساندن  از به  که ، زمانی  سودانگاران  برخی  که  کردم  اشاره همچنین.   عمومی  سیاست  به  مربوط است
  .»   باشند  را در نظر داشته  روزی  و تیره  بدبختی  رساندن  حداقل  به است

 از   مستقل  آدمیان ، همه  حقوقی  برابری بر مبنای.   فرصتها است  و برابری  حقوقی ، برابری  قانون  در مقابل  برابری  از نابرابریها، متضمن  کاستن
 بشر با یکدیگر   ناشدنی  و نقض  اساسی  در حقوق ، نژاد و غیره  و صنف ، طبقه...) و ، بودایی ، یهودی ، مسیحی مسلمان ( ، دین) یا مرد زن ( جنس
  .ندبرابر

 از   ناشی  نابرابری  مشکل  به  توجه  عدم  دلیل  به خواهی رویکرد مشروطه.   است  ساکت  نابرابری  معضل  در مقابل خواهی  رویکرد مشروطه
   فقیه  والیت نهاد که ی تأکید م  نکته  بر این  صراحت  به اهللا خمینی  آیت  که  داشت باید توجه.  باشد  ساالری  مردم تواند راهگشای ، نمی  فقه سیطرۀ

.   است  مشروطه  حکومت بلکه.  نماید ، عمل  داشت  تمایل  یابد و هر گونه  سیطره  بر آن  خودکامه  فردی  که  نیست ای  یا مطلقه  استبدادی حکومت
   نه البته.  است»  مشروطه « ؛ بلکه  مطلقه  و نه  است ی استبداد  نه  اسالمی حکومت«: گویند می.   است  فقهی  احکام  به  مشروط  فقیه  ولی قلمرو اختیارات

 در اجرا   کنندگان  حکومت  که  جهت  از این مشروطه.  باشد  و اکثریت  اشخاص  آرای  تابع  قوانین  تصویب  که  آن  فعلی  متعارف  معنای  به مشروطه
   و قوانین  احکام همان»   شرط مجموعۀ«.   است  گشته معین)  ص (  اکرم  رسول  سنت و  کریم  در قرآن  هستند که  شرط  مجموعه  یک  مقید به و اداره
  . » است»   بر مردم  الهی  قانون حکومت «  اسالمی  حکومت  جهت از این.  و اجرا شود  باید رعایت  که  است اسالم

   که  است  یزدی اهللا مصباح  با آیت  حق  جهت از این.  باشد وکراسی دم  به تواند معطوف  باشد، نمی  فقه  اگر متعهد به خواهی  رویکرد مشروطه
، بشر   فقه  علم  دارد و بر مبنای  بنیادین  تعارض  با فقه  مدنی  بشر و جامعه  حقوق  و مدارا، اعالمیه ، تساهل ، پلورالیسم گوید دموکراسی  می  درستی به
 در   منصفه حضور هیأت (  نزاع  و حل  داوری  مبنای  عرفی عقل.   است  عرفی  عقل  حکومت موکراسید.    ندارد  قانونگذاری حق)  یا نمایندگانش(

  احکام. پذیرد  را نمی  عقلی  چنین فقه. کشد  زیر می نشاند یا به  را بر صدر می  حکام  عرفی عقل.   است  قانونگذاری  مبنای  عرفی عقل.  است)  محاکم
  . افتند  نمی  عرفی  عقل  چنگ  به  هستند که ای فیه خ  مصالح  متضمن فقهی

،   نزد دکتر سروش  فقه  کل  دانستن بالعرض( بیابد   مسائل  این  برای  حلی ، راه  دینی  از نواندیشان  با تبعیت خواهی  اما اگر رویکرد مشروطه
  ، الزمه)  ملکیان  استاد مصطفی  و معنویت  عقالنیت  و راهگشای ، جدی  مهم  و پروژه  نزد استاد مجتهد شبستری  ندانستن  فقهی  احکام  را مجری دولت

  .   است  اساسی  قانون  و ارکان  فقیه ، والیت  فقهی  با حکومت  وداع آن
 و  ، هر فهم هرمنوتیکی دیگر، رویکرد  ماند و از طرف  نمی باقی»   شارع غرض «  برای دیگر جایی»   مؤلف مرگ « ، با نظریه  برخی  گمان ـ به5ـ2 

، از   هرمنوتیک  به ، با توسل  دینی  از نواندیشان  مبنا برخی بر این. نماید می» مجاز«و »  ممکن«را »   مقدس متون« از   و برداشتی  و قرائت روایت
 رویکرد   ما این  گمان به. آورند  می ا بیرونر...  بشر  و حقوق  و رواداری  و تسامح  و تساهل  مدنی  و جامعه  و پلورالیسم ؛ دموکراسی  دین دل

   و سنت کتاب. سازد  می  را ممکن هر تفسیر و قرائتی»  ساختار متن «  و نه  است  حاکم  مطلق  و مرج  هرج  هرمنوتیک  بر دانش نه.   است نادرست
  . تابد  را برنمی یری تفاس  دارد و چنان تعارض»   دموکراسی سوسیال«و »   دموکراسی لیبرال«، با  قطعی

 بلند  ای  مقاله  طی دکتر سروش.   نمودم  مطرح  دکتر سروش  دینی  دموکراتیک  حکومت  دو نقد بر نظریه  ضمن  گذشته  را در دهه  نکات  همین
  جامعه (  دینی  حکومت  تنها جمع نه   شد که ، مدعی»  آن  نازدودنی  و کثرت  ایمان  ذاتی حریت« و با تأکید بر   گفت  پاسخ  شده  طرح  مسائل به

   طور بنیادین  را به  مسأله  صورت  ترتیب و بدین.  نباشد تواند دموکراتیک نمی)  ایمانی (  دینی  حکومت ، بلکه  است  ممکن و دموکراسی)  ایمانی
   آیا جمع  که  بود و هست  این  پرسش بلکه.  دارد رض تعا ، و متکثر با دموکراسی  آزادانه  ایمان  که  نبود و نیست  مدعی  کس هیچ.  کرد پاک

   آن  و اخروی  دنیوی باشد، و مصالح  می  دینی  دولت ، از طریق  دنیا و آخرت  سعادت  تأمین  مدعی  که  است  فقهی  دارای  که  با دینی دموکراسی
  .  دادیم  منفی  پاسخ  پرسش  این  به ؟ ما با ذکر دلیل  یا نه  است  یکدیگرند، ممکن در عرض



   بودیم لذا گفته.  خواهد کرد  را حل  مسأله ، البته  خصوصی  حوزه  به  از قلمرو دولت  دین نشینی  یا عقب  دینی  و تجربه  ایمان  به  دین  تحویل
 از   مؤمنان  کشیدن دست«:   نوشت در نقد آن  و دکتر سروش»    کامالً سکوالر شود  اسالم  وجود ندارد مگر اینکه  و دموکراسی  اسالم  جمع امکان«

   است  گفته  کسی چه. »  نیست  با آن  و همبسته  از دموکراسی  روبرخاسته  هیچ ، به  آن  الهی  پشتوانه  و ستاندن  دین  تام  کردن  خود و یا دنیاوی ایمان
   جدایی  معنای  به ؟ سکوالریسم  آن  الهی  پشتوانه  و ستاندن  دین  تام دن کر  خود و یا دنیاوی  از ایمان  مؤمنان  کشیدن  دست  یعنی سکوالریسم
   توسط  عمومی  در عرصه  قانونگذاری  مبنای  نه ، دین  سکوالریسم  نظریه برمبنای.   بنیاد است  دین از نهادهای)   دولت مثل( بنیاد   عقل نهادهای
  .  و کارگزارانش ی سیاس  نظام  مشروعیت  مبنای  و نه  است دولت

  چرا که. کند  نمی  اصلی  مسأله  حل  به ، کمکی  و دموکراسی  ایمان  جمع  مسأله  به  و دموکراسی  دین  جمع  و امتناع  امکان  مسأله  اما فرو کاستن
 قرار خواهد   قانونگذاری  مبنای  شود، فقه یل تشک  دینی  دولت  وقتی  طور طبیعی به.  است)  فقه (  و حقوق ، اخالق  اعتقادات  بخش  سه  دارای دین

  .  خواهد داشت  دنبال  به  مجازات  فقهی  از احکام  و تخلف گرفت
در «: نماید  وجود نابرابریها را تأیید می  هم دکتر سروش.  خواهد گذارد  نمایش  نابرابریها خود را به  در مسأله  با دموکراسی  تعارض  اولین

 و   مسلمان  حقوقی  و مرد و نابرابری  زن  حقوقی  عبد و موال، نابرابری  حقوق  میان  نابرابری  وجود دارد، از جمله  فراوان  حقوقی ای نابرابریه اسالم
  » . دارند  بر آنها اجماع  فریقین  و فقهای  است  اسالمی  فقه ها از مسلمات  نابرابری این.   اسالمی  در جامعۀ غیرمسلمان
   قتل ، حکم  انسان  خرید و فروش  یعنی  فروشی  و برده گیری  برده ، حکم)  سنت اهل (  کفار و مخالفان  جواز غیبت  کفار، حکم ت نجاس  حکم

رابریها با  ناب قطعاً این.   است  دموکراسی  سد راه کند که  می  از نابرابری  عبد و موال، نشان  روابط  الگوی  و کل  و آزادی  برده  حقوق مرتد، تفاوت
 دور   دموکراسی  از روح  مقلد چندان ای  بر جامعه  فقهی ، حکومت بلی«: نویسد  می  مقاله  در همان  دارد و لذا دکتر سروش  تعارض دموکراسی

   نکتۀ  بگویند همین  و تلخ یده تفت  سخنان  و دموکراسی  فقه  اجماع فشرد تا در امتناع  را می  ناقدان آنکه.   و دیو از قرآن  از صبوری  عشق  که است
  .»   بود آشکار و انکار نکردنی

   و دموکراسی  دین  جمع  باشد، مسأله  و اگر چنین  است  ناممکن  فقه  بدون  دینی  و حکومت  دینی ، جامعه  دین  که  است  این  مسأله  ولی
دکتر .   خواهد رساند  کمک  دینی  دموکراسی  تحکیم  به  راه  از سه  فقه هشود ک  می  مدعی  مقاله  در همان  لذا دکتر سروش  پابرجاست همچنان
   دین  آن  بدون دین «  که آنچه.    کرد  تقسیم  و عرضی  ذاتی را به)   دینی  معرفت نه (  آمده  در دین ، آنچه  مسائل  نوع  این  حل  بعدها برای سروش
ها،  عرضی.   است  دین ، عرضی» باشد  دیگری  گونۀ  به توانست می «  که  اما آنچه  است  دین ، ذاتی»مید خواهد انجا  دین  نفی  به  و تغییرش نیست
   خود را به تواند جای  می  عرضی یک.  پذیرند شوند و ثانیاً تغییرپذیر و جانشین  می  تحمیل  بر آن آیند بلکه  برنمی  ذات  اوالً از دل اند چون عرضی
  ذات. شود  نمی ها مستغنی  از عرضی  ذات  گاه  هیچ  کرد که نباید فراموش.  شود  دگرگونی  دستخوش  ذات  که  آن  بدون دیگر بدهد عرضی
: نماید  می  حل  تفکیک  این  نابرابریها را در چارچوب  مسأله سروش. کند  می ها عرضه  از چهره ای ها و چهره  از جامه ای  خود را در جامه همواره

 طور  به.  باشند توانستند غیر از این  می  تعریف  اسالمند یا جزء عرضیاتند و لذا بنا به  جز ذاتیات  حقوقی  نابرابریهای  این  که  است  این سؤال  حال«
  .»    است  اسالم  جزء عرضیات  اسالم  حقوقی  نظام  تمام کلی

   وجود دارد با دموکراسی  آنچه  نبودند و نیستند و لذا جمع  غیر از این تحققِّ تاریخی در  ، ولی» باشند توانستند غیر از این  می  تعریف بنا به «
   راه  و مرد، نزد دکتر سروش  زن  نابرابری  مسأله کما اینکه.  کرد  داوری توان  نمی  شود، از قبل  و بعداً باید تأسیس  نیست  آنچه درباره.   است ممتنع
   است  همان مدار زنانگی. »   ببرد  بیرون  و مرد را از مدارِ مردانگی  را از مدارِ زنانگی  زن  شود که  وضع نباید مقرراتی«: گوید  می وی.  ندارد حلی
، باید  نگی از مدار زنا  و استعجالی  اجمالی  تعریفی  ارائه برای«:   است  داده  خود را نشان  کامالً نابرابر با مدار مردانگی  در شکل  تاریخ  در طول که

   منصۀ  از این توانیم ما نمی. اند  داده  را نشان  خودشان  تاریخ  در طول  زنان باالخره.   کنیم  نیز مراجعه  تاریخ ، به  تجربی  علوم  به  بر رجوع عالوه
ما ...   یا انکار قرار دهیم  را مورد اغماض  زنان اریخ بلند ت  حیات  و کل  پرانتز بگذاریم  را داخل  زن  تاریخ  کل توانیم  نمی ، یعنی  بپوشیم ظهور چشم

 باید   که  چنان  را آن اند گوهر خودشان اند، نتوانسته  بوده  ستم  تحت اند و چون  بوده  ستم  تحت  تاریخ  در کل  زنان  بگوییم  سادگی  به توانیم نمی
   نگارنده  گمان به.   » بشویند  دست  بودن  از زن  زنان  که  خواهند بود، مگر این  چنین هم  اند، البد در آینده  بوده  چنین اگر تاکنون...  بدهند نشان
 از   مصداقی  این  که  است  قائل دکتر سروش.  باید باشند  چنین اند پس  بوده  چنین زنان.  است»  هست«از » باید «  بارز استنتاج  از مصادیق  یکی این

  این. ها را در نظر بگیرد  هست  جز اینکه  نیست ای  باید لغو نباشد چاره  یک  آنکه  برای  از اینکه  است  موردی بلکه. باشد ی نم  باید از هست استنتاج
   زمانهای  هستهای   در مد نظر باشد، نهt 1    زمان  لغو نباشد باید هستهایt 1    باید در زمان  یک خواهیم  اگر می چون.   نیست  نیز درست سخن
  .اند  یافته  توقف  گذشته  زمان  بر هستهای  و آینده  حال  زمان  مورد بایدهای در این . t 1  یا مؤخر از  t 1 بر   متقدم

  ان انس برای.   و عقاید است  فکر، اندیشه  دنیای  انسان  انتخابگری  محل مهمترین«:   و نوشتم  تأکید نهاده  انسان  در نقد خود بر عنصر انتخابگری
»  انتخاب«او در .  بزند  انتخاب  به  دست  روبرو شود و آزادانه  متعارض های  با آراء، افکار و اندیشه  آزادانه  باشد که  وجود داشته  امکان باید این

   عقیده  به  خاطر داشتن  تعلق  نه  است  آزادانه  انتخابگری  اصل  است  و با ارزش  فرایند مهم  در این آنچه.  آزاد است»  دینی بی« و یا   از ادیان دینی
 و تغییر   انتخاب  حق  قبول  دموکراسی های  از ویژگی یکی...  ندارد  دیگران  را به  از ادیان  دینی  هیچ ، حقِ تحمیل حکومت...   خاص یا دینی
 مرتد  شود و احکام  می شود مرتد خوانده) کافر (  غیرمسلمان ی و اگر مسلمان  مردود است  از نظر اسالم  که حقی.   انسانها است  توسط  و دین عقیده
  .»گردد  می  جاری بر وی



،  بلی«:  گشود  عنصر انتخابگری  نفی  برای  تازه  دو، راهی  آن  میان  افکندن  و جدایی  و لیبرالیسم  دموکراسی  منطقی  با انفکاک  دکتر سروش
  اما جامعۀ. داند  نمی  سرآمدنی  یا به  سر آمده  را به  امتحان  دورۀ گاه  هیچ  که  و امتحان  انتخاب  درحال  همواره  است ای ، جامعه  لیبرال جامعۀ
   زیست   در ظلّ آن  پس  از آن  که  است  و بر آن  است  را برگزیده او دین.   رسیده  امتحان  جواب  و به  گذشته  از انتخاب  است ای ، جامعه دینی
   قانون  که  روست  و از این  است  دینداران  و حق  دینداری  عین اند و این  خدا وانهاده  را به  خود در قانونگذاری  حق  مؤمن میانآد»   «کند

  .»  رسد  می  از آسمان  دینی جامعۀ
 انسانها در  حق [   اهللا منتظری  آیت قالهم  ]   مقاله در سراسر آن«:   نوشت اهللا منتظری  نقد آراء آیت  ضمن  بعد، دکتر سروش  سال  پنج  ولی
 کار را   که  بشر است  بشر و عقل  حقوق  به  نسبت التفاتی  بی  و این  است  شده  گرفته  نادیده  حقیقت  انسانها در تشخیص  عقلی  و قدرت  عقیده انتخاب

 از    را وانهد؟ آیا پس  ندارد دینی  را اختیار کند چرا حق  دارد دینی حق   که کسی:   است  این سؤال.   است  ارتداد کشانده  پدیده شناسی  آسیب به
 امر را   چرا این  را بپذیرند، پس  را وانهند و اسالم خواهند دینشان  نمی  از غیرمسلمانان شود؟ مگر مسلمانان  می  از او سلب  حق ، آن  دین  انتخاب

  پژوهی  دین  که  محققی  عالوه ؟ به  ابدی  سعادت  یا فائز به  است  سرطانی شود غده  می  مسلمان  که شمارند؟ آیا کافری  روا نمی  مسلمین در جامعه
   به کند و او هم  می  دیگر هدایت  مسیری  او را به کند، و عقلش  می  فرق  با جمهور دینداران اش رسد و عقیده  می  متفاوت ای  نتیجه کند و به می

 با دیگر درختها؟ و   متفاوت  است  درختی  اجتماع  یا در باغستان  است  مرضی ای  و پدیده  سرطانی ای کند، آیا او غده  می  عمل  خرد خویش حکم
 اگر  ولی.  رسیم  جاها می  همین  به  کمابیش  نظر کنیم  انسان  حقوق اگر از دیدگاه.   است  و خاک  آب ، طبیعی  مختلف های  درختها و بوته روییدن

 نیز باید   از لیبرالیسم  دموکراسی  منطقی  تفکیک دربارۀ. »  گویند اند و می  گفته  فقیهان  که رسیم جا می  همان ، به  نظر کنیم  مسلمانان  فقه ز دیدگاها
  :  را گوشزد نماییم  نکته سه

 ما امروز   که  دموکراتیکی  لیبرال  حکومتهای تمام«:  ن مکفرسو  گفته به.  دارد  تاریخی ، تقدم  مدرن های ، بر دموکراسی لیبرالیسم:  اوالً
  حق و   بگذارد، جامعه  قدم  غرب  دنیای  به  دموکراسی  که  از آن  دیگر، قبل  بیان به.  شدند  بعد دموکراتیک  و در مرحله ، ابتدا لیبرال شناسیم می

. شد  می  محسوب ، لیبرال  و حکومت  جامعه و این.  بودند  یافته  بازار، تکوین های یمش  و خط ، جامعه  رقابت های  و روش ، جامعه) سیاسی(   انتخاب
  ، معنای  مدنظر دارم  لیبرال  از صفت  من آنچه.   است  واژه  از این  و بسیار عام  کلی  در اینجا، مفهومی  لیبرال ی  از واژه  منظور من  که  است روشن
   یافته  و سامان استوار گشته   انتخاب آزادی    قاعدۀ ، هر دو، به  حکومتی  نظام  و هم  کل  یک  عنوان  به  جامعه  هم  که  این ؛ یعنی  است  آن اصلی
  . بود  لیبرالیسم  در حد قامت ای  جامه  بود و دموکراسی  دموکراسی  وجودی  شرط  و پیش  بیرونی  علت  تعبیر دیگر لیبرالیسم به. »  باشند

   طرفی ، بی  و رواداری  و تسامح ، تساهل ، دموکراسی  سیاسی ، برابری آزادی:  مشترکند  در چند اعتقاد اساسی  لیبرالی های  نحله تمامی:  ثانیاً
   دکتر سروش.  محق  بشر و انسان ، حقوق ، پلورالیسم  تعبیر هایک  به  تحولی  تعبیر پوپر و یا خردگرایی  به  انتقادی ، عقالنیت  دولت ایدئولوژیک

و از . ( سازگار باشد  مقوالت  با این  نماید که  ارائه  از دین  و روایتی  قرائت  نموده  کوشش  گذشته  دو دهه  دارد و طی  را قبول  مقوالت  این تمامی
 بار   به  عمومی  بعدها در عرصه  که قوالتی از م  و بسیاری  داشته ای  برجسته  نقش  فکری های  آنها و راهگشایی ، حل  مسائل  طرح  دلیل  رو به این

   وی  از آبشخور فکری طلبی  اصالح  جنبش پردازان  از نظریه  و بسیاری  انکار است  غیرقابل  ایشان لذا کار عظیم.  شد  مطرح  وی ، ابتدا توسط نشست
   حکومتی  چنان ، چون  نیست  اکثریت  حکومت  صرف  معنای  به یکند، دموکراس  می  دفاع  از آن  سروش  آنچه  که  است پر واضح) کنند  می تغذیه

   با آزادی  است  ممکن  اکثریت حکومت. شود تبدیل)  استبداد اکثریت (  به  است ممکن...  و ، هایک ، میل ، توکویل  نظیر جفرسن  متفکّرانی  قول به
   است  معتقداتی  حاوی لیبرالیسم.  نشود  پایمال  اکثریت  توسط  اقلیت  و حقوق  آزادی وجه  هیچ  به  شود که  تعبیه هایی  بیابد، لذا باید شیوه تعارض

  های و دموکراسی» «  است  مشروع  دموکراسی  یگانه  لیبرال دموکراسی «  رایان  آلن  گفتۀ به. کند  سازگار می  را با دموکراسی  آزادی که
  .» نیستند  اصالً دموکراسی غیرلیبرالی

 یا رد و  پذیرش«:   رایان  آلن   گفته به»   مؤمنان مدارا و مدیریت«:   است  تأمل ، قابل  نگارنده  به  در پاسخ  دکتر سروش  مقالۀ ر اینجا عنوان د
  . »کند ها جدا می ها را از غیر لیبرال  از هر چیز دیگر لیبرال  بیش  که  است  حق  یک  در مقام  و رواداری  و تساهل انکار تسامح

  دهد که  می  نشان  ترتیب داند و بدین   می  لیبرالیسم  و مبنای  جدا کرده  دیگر را نیز از دموکراسی  مهم  نکته  یک دکتر سروش:  ثالثاً
   دین  که  لیبرال در جامعۀ«: نویسد می .   را کنار بگذاریم  لیبرالیسم شناختی  معرفت  مبنای  اینکه  شرط  ندارد، به تعارض)  ایمان (  با دین دموکراسی

   رایج ، سکه  دین  و عملی  علمی ایستد  و رد و قبول  می  طرف  بی  بدان  نسبت نشیند و حکومت  نمی  تام   و حاکمیت  نهایی  بر مسند قبول  گاه هیچ
   فیلسوفان  که  است  این  دارد و آن   دیگری شناسانه فت معر  دلیل ، بلکه  ایشان  جایزالخطا بودن  و نه  است  آدمیان  مختار بودن  نه ، دلیلش است

   نارسیدنی  نتیجه  و به نتیجه  را بی  دینی  و اخالقیات  معتقدات  و بطالن  بر سر حقانیت دانند و نزاع  نمی  و ابرام  نقض  را قابل  متافیزیک  مسائل لیبرال
   این  صحت  تاریخی  را گواه  خویش  صلب  از مواضع  ننشستن  خود و عقب  بر رأی  هر یک م و تجزّ  مذهبی های  فرقه  و کثرت شمارند و دوام می

 را عذر   هفتاد و دو ملت  و از باال، جنگ  از بیرون دهند و با نگاه  آنها می  و همنشینی  عقاید مختلف  رواج  فتوا به  سبب  همین دانند و به  می تشخیص
   معرفت  پلورالیسم  را پایۀ ، آن  لیبرالیستی  مبنای  همین  بعد با پذیرش  چند سال ولی.   »بینند ها می  گرفتار افسانه حقیقت  نهند و آنها را در طلب می

   معرفت ، در پلورالیسم  کثرت  نوع  سه  سروش  گمان به.   کند  ایجاد می  در دین  شگرفی  و بسط ، قبض  از دین  تازه  و با قرائتی  قرار داده شناختی
  ناپذیر به  و تحویل  متفاوت  درکهای   یعنی  معرفتی پلورالیسم)  .  هرمنوتیکی (  مؤول ، کثرت  معلّل ، کثرت  مدلّل کثرت:   است  مندرج شناسانه

 برخورد   بست  بن  به رسد، یعنی  می دلّه تکافؤ ا  آنجا رسید به  به  عقل  اگر پای  که  است ای  عرصه  دین عرصه«  .   رسیده بست  بن  به یکدیگر و ادلۀ
  شما نه»  معنی«در .   تفکر معنایاب  و نحوۀ یاب  تفکر علت ، نحوۀ  یاب  تفکر دلیل نحوۀ.   تفکر داریم  نحوه ما سه«. »    متافیزیک  عرصۀ مثل. کند می



   که  است  متنی  را بجویید بلکه  شما علتش  که  نیست ای خواهید، پدیده را ب  شما دلیلش  که  نیست اصالً مدعایی.   دلیل  دنبال  علتید، نه دنبال
 جلو  اگر با علت. شود  می  حاصل شود و تکافؤ ادله  پنچر می آید عقل  می  میان  به  دلیل  پای  وقتی  دین در عرصه...  را بفهمید خواهید معنیش می

 و  خوریم  برمی  مشکل  به  جلو برویم اگر با دلیل. شود  می  و نژاد تبدیل  رنگ  چون  غیرعقالنی ای ه پدید  به  و دینداری خوریم  برمی  مشکل  به برویم
 و   است  کثرت  شد، عرصه  معنایابی  عرصۀ  هم وقتی...   است  معنایابی  عرصه  دین عرصه.   معنا است  به  رجوع  حل راه.  شویم  می  عقالنی بست دچار بن

   چاره آید و هیچ  می  پیش  دینی  متون  در فهم  و هم  دینی  تجربه  در فهم  هم  که  است  کثرتی  و این  است  معنایابی  و مقتضای مه الز  کثرت این
 و   کنیم  راجع  ادله ه ب  را نه حقانیت.   کنیم  جغرافیا مطرح ، باید در این  داریم  حقانیت  در باب ای و حاال اگر تئوری.   را بپذیریم ندارد و ما باید آن

)  Indexical  (  اشاری های  گزاره  حقانیت  را مشابه  ادیان  حقانیت  در نهایت سروش. »    دهیم  تفسیر نسبت  و به  معانی  باید به ، بلکه  علل  به نه
   حق  بودائیان  برای بودیسم.   است  حق  یهودیان  برای یهودیت.   است  حق  مسیحیان  برای مسیحیت.   است  حق  مسلمانان  برای اسالم. داند می

 از   نهاد و نه توان  بار بسیار می نه [   اسالم  ]   چنین  این بر دینی«لذا .  دیگر وجود ندارد  دین  به  نسبت  دین  یک  برتر شمردن  برای  راهی هیچ.  است
   دعوت اند به  بوده  دو پاسخ  و تسنن  تشیع  کرد که باید قبول«.   » کرد توان  بسیار می های کار  آن  نام  به  داد، و نه توان  بسیار می  وعدۀ  آن سوی

  اند و در قالبهای  رسیده  تمامیت  به  اینک اند که  کالمی آنها دو مکتب.   و آن  این  توطئه  محصول  اسالمند، نه  تاریخی  بسط  و الزمۀ پیامبر اسالم
 بودند و   مسلمانان  سیال  هویت  و نتیجه  الزمه آنها روزی.   نارواست  کردن  بر سر آنها نزاع  از این اند و بیش  منجمد شده ان و ایدئولوژیکش تاریخی
  اش  عکس ه مگر آنک  فقهی  احکام  دانستنِ کل  صدر اسالم  به  و متعلق  در دین  و عرضی  ذاتی  نظریه با طرح. »    آنان  رکودیافتۀ  هویت  عالمت اینک
   به  حتی سروش.  شود  پرسش  با دموکراسی  آن  تعارض ماند تا دربارۀ  نمی  باقی  چیز چندانی  و ارزشی  معرفتی  پلورالیسم  شود و همچنین ثابت

 نماند،   باقی  دینی  و تجربه  جز ایمان  چیزی اگر از دین. اند  نبی  محتاج  عامی  مردم و فقط»    بالعرضند ها در ادیان شخصیت«گوید   می صراحت
دکتر . »    باشیم  داشته  از دین  لیبرال  قرائتی توانیم می« دو معنا   به  سروش  گمان  به لذا درنهایت.  خواهد شد  منتفی  با دموکراسی  تعارض مسأله

  ، امکان  دموکرات  لیبرال  جامعه  ندارد و در یک عارضی ت  دینی  و تجربه  با ایمان  دموکراسی لیبرال.   است  دموکرات  مؤمنِ لیبرال  یک سروش
شود و   قشر و ظواهر اکتفا می  اجباری  رعایت  در آنها به  که  است  اقتدارگرا و توتالیتر فراهم ، بسیار بیشتر از جوامع دینی)  محققانه (  عالمانه زندگی

   مهم کفر باطنی. سازند  می  پیشه  و صورتاً شریعت ، قلباً کافرکیش ای ، جامعه بنیادگرایان. ند باش  گریزان  از دین ، همه  در باطن  که  نیست اصالً مهم
.  نمایند  پنهان  ظاهرپرستان  را در زیر خرقه توانند کفر نهان کنند، نمی  می  که  کوششی  با تمام بنیادگرایان.   است  مهم  ظاهری ، دینداری نیست
  : کند ، متالشی  آن  را با افشای پیدا خواهد شد، تا کفر عریان  ای  ساله8   کودک همیشه

    در مسلمانی  رخنه  و بکنم  بگویم  فاش  حکایت  یک  که  پنهان  بیار بادۀ
    دربانی  به ام  بر در میخانه  ستاده  مست  تا من  که  کشان  صبوحی  پای  خاک  به
    پنهانی  زنار داشت  نه ه زیر خرق  که  نگذشتم  زاهد ظاهرپرست  هیچ  به

  :   آری
    نهادیم  دیوانه  ما بر دل  که  داغ  این  زند آتش  صد زاهد عاقل  در خرمن
    نهادیم  رندانه  شیوه  بود بنیاد از این  نتوان  منافق  بیش  از این  در خرقه
؟  سازگار است)  قرآن (  مقدس ، با متون  است  دکترسروش  مقبول ، که  دموکراسی  یا لیبرال  آیا عقالنیتِ لیبرالی  است  باقی  همچنان  اما پرسش
  ، نه  را درنظر بگیریم  متن اگر کل. »تابد  را برنمی  هر معنایی  که  هست  در متن  ساختاری محدودیتهای «  دارد که  را قبول  نکته  این دکتر سروش

  . دارد  تعارض  لیبرالیستی شناسی  با معرفت ختار متن، سا  نماییم  را ابتدا حذف  از آن  مهمی  بخش اینکه
  سوسیالیسم « و ترکیب.  نشاند توان  نمی  دین  در مزرعۀ  هرمنوتیک  دست را به)   دموکراسی یا لیبرال (  دموکراسی دانۀ:   است  ما این  مدعای

  :  قرار زیر است  مدعا به  این دلیل.   نیست نت و س  سازگار با کتاب نیز قرائتی»   و اگزیستانسیالیسم  و دموکراسی رقیق
،   نیست ، ساکت  وجه  هیچ ، به  متن  ولی  است ، ساکت  کلمه  دقیق  معنای ، به  واقع عالم.   است  متفاوت  متن  با شناخت  واقع  عالم  شناخت-   یک

 و  با شناخت)   واقع  عالم ناظر به (  و تفکر معلّل  نبود شناخت اگر چنین.  یابد را در  و سخن  پیام  باید آن  دارد و خواننده  و سخنی  خود پیامی بلکه
   گادامر نیز ناظر به  هر منوتیکی  افقها در فلسفه  امتزاج مفهوم.  داشت  می  واحدی ، کارکرد، و هدف ، ساختار، روش)  متن ناظر به ( تفکر تفسیری

    به ک.ر. ( معنا  برای  انتظار متعالی  نوعی  و مفسر در راستای  متن  میان  و مفسر و گفتگوی  خواننده با افق   متن  افق  امتزاج ، یعنی  معناست همین
  ، بلکه  در آوریم  از متن خواهیم  می  هر چه توانیم  نمی  اینکه نتیجه).   روشنگران فرهادپور، انتشارات.   م  ترجمه ، دیوید کوزنز هوی   انتقادی حلقه

  .   کنیم خواهد بگوید کشف  می  را متن د هر چهبای
با .   است و نحوشناسی)   الفاظ  شدن  کاربرده  به  و زمان  در زبان  الفاظ معنای (=  معناشناسی  به  توجه  کار الاقل  صحت  شرط  متن  دو ـ در فهم

  :   دید که توان  می  و سنت  کتاب  متون  و نحوشناسی  معناشناسی  به توجه
  ، چه  امور واقع  در ناحیۀ چه (  است  کرده  خدا حکمی  در هر جا که دانند و بشر را، الاقل  خدا می  از آن  را فقط  حاکمیت  متون  ـ این  الف
  .داند  االختیار می مسلوب)   تکالیف  در ناحیه  ارزشها، چه در ناحیۀ
  . دارند  بینهایت  و احوالی ، و اوضاع ، مکانی نی زما  شمول اند که  صادر کرده  احکامی  متون  این-   ب
 باشند و دقیقاً   بال منازع  و احوالی ، و اوضاع ، مکان  در هر زمان  الهی  وجود دارد باید احکام  تا بشری  که  است  این  دو بند گذشته  نتیجه-   ج

  .  و رفتار شود  آنها اندیشه و بر طبق



  و هیچ)   سنت  اهل  قول  بنا به  اسالم پیامبر گرامی( و   شیعه  قول  بنا به  معصوم14(اند   شده  معرفی  خاصی اشخاص نیز   متون  د ـ تفسیرگر این
  .اند  ثابتاند  احکام  آن  ناظر به  نیز که  تفاسیر فراوانی  است  ثابت  که  الهی  بر احکام  عالوه  اینکه نتیجه.  اعتبار ندارد  تفسیر اینان  در مقابل تفسیری

،   صورت دانند در این می)   خمسه  از احکام یکی (  الهی  احکام  را مشمول  آن  و سنت  کتاب  مگر اینکه  نیست  فعلی  دیگر، هیچ  هـ ـ از سوی
   باشد؟   دینی ه ک  امکانپذیر است  باشد چگونه  مردم  رأی  بر اساس گیریها در آن  تصمیم  باید همۀ  ساالر که  مردم  نظام  یک برای

 امور   در حوزۀ  اِعمالِ عقالنیت  بشر حاصل  و حقوق  و رواداری  و تسامح ، تساهل  مدنی ، جامعه ، پلورالیزم  ساالری  نظیر مردم  و آرایی  مفاهیم
، باید  بنابراین.  دیگر ندارد  بر انسان  مزیتی انسان  هیچ: و ثانیاً.   خطاست  در معرض هر انسانی: اوالً:   که  است  داده  نشان  عقالنیت این.   است انسانی

   تشخیص ، قدرت  جمعی صورت   به  و نه  فردی صورت   به انسانها، نه:  اوّالً  که  معتقد است  که  از دینی چگونه.  شد  و آراء ملتزم  مفاهیم  آن  همۀ به
   و چه  آنها هست  نهایی خیر و صالح   به  چیزی  چه توانند دریابند که دارند و نهایتاً نمی خود را ن  و اخروی  و دنیوی  و معنوی  و مفاسد مادّی مصالح
 با یکدیگر برابر نیستند، زیرا   آدمیان  نیست  آدمیان  ادراکۀ  قوای  و مفاسد در وسع  مصالح  تشخیص  قدرت  که  دلیلی همین  به: ، ثانیاً  نیست چیزی

   گروه  اقوال  و مفسّران  شارحان  که  از آنان  پرشمارتری  برخورداند و گروه  و الهی  لدنی  از علم  یا غیرمستقیم  مستقیم ورتص   به  که  از آنان گروهی
 آزاد  نسانی ا هیچ:  برخوردارند؛ و ثالثاً  واالتری  معرفتی ، از موضع  را دارند و، بنابراین  تشخیص  قدرت این)   دینی  و عالمان روحانیان  (=اوّلند 
 و   خود را شارحان  که  کسانی  با اقوال  منجر شود که ای فرآورده   به  فرایند فکری  این  است  شود، زیرا ممکن  خود تسلیم روند فکری   به  که نیست

   کرد؟  و آراء را استخراج  مفاهیم  آن توان می.  باشد  داشته دانند تعارض  خدا می  قول مفسّران
   دموکراتیک  نظامی  تأسیس ، امکان  بر آن  مبتنی  و نظام  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در چارچوب دهد که  می  نشان  یاد شده  نکات-2-6 

   به نه صادقا لذا اگر کسی.  دارد  بنیادین  ما تعارض  اساسی ، با قانون  دنیاست  در همه  که  معنایی  همان  به  یا جمهوری دموکراسی. وجود ندارد
   ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در چارچوب خواهی دموکراسی.    نماید  را طلب ساالری تواند مردم  باشد، نمی  اعتقاد داشته  اساسی قانون

»  مشرکانه«را »   دموکراسی نظام «  آملی اهللا جوادی  رو آیت از این.   است  اساسی  تغییر قانون  به  منوط  دموکراتیک  نظام ، و تأسیس  است ناممکن
   سلسلۀ  برداشتن  از میان ، برای  رضاخانِ سردار سپه1302   در سال وقتی.   باشد)   مشرکانه یعنی ( تواند دموکراتیک  نمی  فقیه خواند و لذا والیت می

 را در   جمهوریت  مخالفان  جناح  رهبری مدرس. یستادند ا  وی  در مقابل  بزرگ  کرد، علمای  را مطرح  جمهوریت  تأسیس  قاجار، مسئلۀ پادشاهی
 باید   است  و طرفدار جمهوری  اساسی  قانون  مخالف اش  عقیده  هر کس  است  مشروطه  مجلس این«:   داشت  و اعالم  گرفت  دست  به مجلس
   را ترغیب  اروپا فرستاد تا احمدشاه  را به  صفوی زاده حیم، ر  رضاخان  طرح  کشاندن  شکست  به  برای مدرس. »    کور از در برود بیرون چشمش
   و براساس  تقلید رفت  نزد مراجع  قم  ناچار به ، سردار سپه  باال گرفت خواهی  ضدجمهوری  مذهبی  احساسات وقتی.  بازگردد  ایران نماید به

  ، محافظت  از روز نخستین  آحاد و افراد قشون  و کلیه  من چون...  هموطنان«:  زیر را منتشر کرد  و بیانیه  برداشت  دست رهنمود آنها از جمهوریت
 و علماء   اسالم  حجج  آقایان  تودیع  برای  که لهذا در موقعی...   خود قرار داده العین  و نصب  وظایف  از بزرگترین  را یکی  اسالم  ابهت و صیانت

   به  که  دانستیم  مقتضی  چنین  و باالخره  افکار نموده  تبادل  آمد کنونی  پیش  در باب لهم ، با معظم دم بو  شده مشرف)  ع(  معصومه  حضرت  به اعالم
 را   مملکت  و ترقیات  اصالحات  موانع  سازند که  خود را مصروف  و هم  سعی  تمام  و در عوض  را موقوف  جمهوری  عنوان  نمایم  توصیه  ناس عموم

 و  نظر کرده  صرف  جمهوریت  از تقاضای  که کنم  می  نصیحت  منظور مقدس  این  و عاشقان خواهان  وطن  تمام  به  که  است این...   برداشته از پیش
  ). رضا( قوا   کل الوزرا و فرمانده رئیس.  نمایند  توحید مساعی ، با من  هستیم  متفق  در آن  که  مقصد عالی  به  نیل برای

 در  چون«:   کردند که  تلگراف هم)   یزدی  حایری ، عبدالکریم  نائینی ، محمدحسین  اصفهانی سید ابوالحسن:   عظام آیات ( تقلید  مرجع  سه
،   حضرتِ اشرف  تشرف  لهذا در موقع  نداشت  مناسبت  مملکت  این  نبود و با مقتضیات  عموم  مرضی  بود که  شده  اظهاراتی  بعضی  جمهوریت تشکیل
 بالد را   تمام  به  آن  و اعالن  مذکوره  اظهارات  و الغای  عنوان  این  نقض  قم  داراالیمان  به  موادعه  برای  که  شوکته الوزراء دامت  رئیس آقای

   .»  کامالً تشکر نمایند  عنایت  را بدانند و از این  نعمت  عموماً قدر این  فرمودند انشاءاهللا تعالی  و اجابت خواستار شدیم
   سازگاری  عدم  و دیگری  عمومی  رضایت  عدم یکی:  بود  روی  پیش  و تنها دو مشکل  نداشت  با دین  تعارضی  عیار هیچ  تمام  جمهوری  گویی

 عیار باشند و   تمام  جمهوری خواهان  مردم  اکثریت  شوند، یعنی  و حل ، رفع  و مسأله  دو مشکل  اگر این  که  است  این پرسش.   ایران  توسعه با سطح
   عیار خواهند بود؟  تمام  جمهوری  نظام  تأیید یک  و حاضر باشد، آیا فقها نظراً حاضر به  آماده  آن  اجتماعی  شرطهای پیش

  گفت  می  که شروطه م  اساسی  قانون  متمم  هشتم  در انتقاد از اصل اهللا نوری  فضل  و مگر شیخ نیست)  مساوات (  بر برابری  مبتنی  مگر جمهوری
 مقدار   چه  که  اسالمی  در احکام  کن  تأمل  برادر دینی حاال ای.   مساوات  با اسالم  است محال«:  گفت نمی» اند الحقوق  متساوی افراد مملکت«

  ، اسالمی  برادر دینی ای...   و مجنون اقل و ع  و غیربالغ  از بالغ  و سیاسات  و تجارت  و معامالت  در عبادات  مکلفین  موضوعات  بین  گذاشت تفاوت
   دولتی  قانون  ملحد اگر این ای...   است  مساوات  معتقد به  که شود گفت  می ، چگونه  در احکام  مختلفه  موضوعات  گذارد بین  قدر تفاوت  این که

  .  »  مساوات  در آن  نیست  ممکن  که  است  اسالم مطابق
، از   پادشاهی  نظام  در قالب  کردن  حکومت  به  رضاخان  تشویق  جای  تقلید به  و اگر مراجع  نداشت  تعارض  اسالم ا دین ب  جمهوری  اگر نظام

  کرد، احتماالً وضع  می العمر اعالم  مادام  جمهوری  خود را رئیس  اگر رضاخان کردند، حتی  می  حمایت  جمهوری  نظام  تأسیس  برای  وی طرح
  .افتاد  نمی  انقالب  به  و شاید نیازی  بودیم  کرده  از فرایند را طی  بهتر بود و ما مراحلی  در ایران دموکراسی



  
  
  
    سوم فصل 

  ها  و بحران ، مشکالت  مسائل
  
   چون ای  اساسی  مسائلپذیر،  مشاهده  و جمعی  فردی رفتارهای.  برد  کشور پی های  وبحران  مشکالت  به توان ، می»  رفتاری تحلیل « از طریق 

 و   رفتارفردی  و دالئل کنند؟ علل  رفتار می  اینگونه چرا کنشگران.  خواهد کرد  را برجسته  در جامعه  خشونت  باالی  و ظرفیت  سیاسی مشارکت
  ؟  است  شرایطی  چه  محصول ثباتی  و بی ؟ نارضایتی  است  ما کدام جمعی

   و راههای  بحران تواند در فهم ، می بریم  سر می  به  در آن  که  وضعیتی  در تحلیل  اجتماعی  علوم اوردهای از دست  برخی  به  توجه  بذل-3 
  : برد  نمی  جایی  به  دهد، راه  زیر نشان  مسائل  برای  حلی  راه  آنکه بدون»   بست بن« از   خروج  برای  مدلی هر گونه. نماید ، ما را یاری  از آن خروج

   اصل  از یک  حاصله  اجتماعی  منافع  کردن  با قربانی  خودش  نفع  را به  کارگزار قانون  یک دهد که  می  روی  زمانی  فساد سیاسی-3-1 
 و  پروری ارتشاء، حامی.  دارد  نام ، فساد سیاسی  خصوصی  منافع  نفع  به  عمومی  از قدرت  تعبیر دیگر، سوء استفاده به. کند  می  نقض حقوقی
   مناصب  به  یا خویشاوندان  دوستان  توجیه  غیر قابل  نصب  به  که  از فساد است  نوعی  پروری حامی. اند  فساد سیاسی  مهم  مصداق  سه جویی رانت
   یک  میان  بر روابط  مبتنی  اجتماعی  نظم نوعی ) clientelism (  مریدپروری.  دارد  آنها اشاره  به آمیز نسبت  رفتار تبعیض  دادن  یا نشان دولتی
   و نزد جمعی  و امکانات  روابط  اعضا از این  آزمندانه مندی  بر بهره  سیاسی  در حوزۀ  بخصوص  تأکید آن  که  با وی و افرادمرتبط ) patron (  حامی
   دریافت  هستند منافعی  دولتی  مشاغل  دارای  که سانی دارد و یا از ک  دولتی  پست  یک  حامی وقتی. اند  برقرار کرده  با یکدیگر ارتباط  که است
 یا   اجرایی ، اتخاذ تصمیمات گذاری ، سیاست گذاری  در قانون آید که  پدید می  وقتی رانت. شوند  می  منطبق  و فساد بر هم کند، حمایت می

  زنی  فشار و چانه  امتیازها از طریق  گونه  این وقتی.  شود ر گرفته در نظ  خاص  گروهی  برای ای  موجود امتیاز ویژه های  و سیاست  قوانین اجرای
،   ترجیحی های  گذاری ها، نرخ بندی ، سهمیه بنابراین. شود  می  محقق جویی  آید، رانت  بدست  و حاکمان  گذاران  با قانون نفع  ذی های گروه

 بیشتر   سهم  کسب  برای زنی  فرایند چانه وقتی.  باشد نفع  ذی های  گروه  منافع  به عطوفتواند م ها می  از ممنوعیت  بسیاری ها، مجوزها و حتی معافیت
 و سازوکار   اقتصادی  آزاد واحدهای  معموالً رقابت  جویانه  رانت اقدامات. آید  پدید می  رانتی شود، اقتصاد و جامعۀ ، فراگیر می  اجتماع از کیک

 را در  کنندگان  مصرف  ندارند و زیان  اقتصادی  تنها کارایی  نه طلبی  رانت های سیاست. دهد  می  را کاهش عمومی  کند و منفعت  می بازار را مختل
 منجر   رفتار ضد اجتماعی  و سرانجام  درآمدی های  نابرابری  پذیرش ، عدم  دولت  مشروعیت  به  زدن ، صدمه  عمومی  بدبینی  به آورند، بلکه  می پی
  . شوند می

رشد مستمر فساد، . یاید  می  زوال  از رژیم  مردم  شد، حمایت  تنیده  رژیمی  در بافت  و سوءمدیریت جویی ، رانت پروری  ارتشاء، حامی  وقتی
  .کنند  می  تضعیف  اندک  را اندک  سیاسی  مشروعیت های ، پایه  و ناکارآمدی پروری حامی

   در حال  در کشورهای  مثبت  کار ویژۀ ، فساد را دارای  نوسازی  نظریه ، در چارچوب تینگتون هان ، چون گران  تحلیل  برخی1960   در دهۀ
 را  ، کارآمدی  بوجود آورده  گذاری  سرمایه تواند انگیزه  می  توسعه  در حال  فساد در کشورهای  بودند که آنها مدعی. کردند  می  تلقی توسعه
»   پنهانی انگیزه« با ایجاد  شد که  می  دانسته فساد مانند روغنی.  برساند  یاری  در دیوانساالری  اداری ا و تشریفات تأخیره  دور زدن  و به  کرده تشویق

   بیستم  قرن در پایان. رساند  می  یاری  اقتصادی  و نیز توسعه  اجتماعی  همگرایی  تقویت شود به  می  اداری  رسمی های  رویه کفایتی  بی  جایگزین که
.   است بوده)   کنگ ، سنگاپور و هنگ ، تایوان  جنوبی کره( آسیا   چهار ببر شرق  از اجزای  فساد یکی نهد که  تأکید می  نکته  کاستلز بر این  مانوئل هم
   دستگاه  که  است  کارایی   راه بر سر   مانعی ، فساد تنها وقتی از نظر کارکردی« نظر کاستلز  به.  گرا بودند  دولتها بسیار کارآمد و توسعه  آن ولی

 بر   دموکراتیک  دولتی آید که  شمار می  به  مشروعیت در برابر   مانعی و تنها در صورتی.  دارد باز بدارد  بر عهده  که  وظایفی  را از اجرای اداری
   همه با این. »  [ باشد ]  شود، پاسخگو    شمرده  مقدم صوصی خ  بر منافع  عمومی  انتظار دارد منافع  که  مدنی ای مسند امور باشد و در برابر جامعه

  :سازد  را کند می  مسیر، رشد اقتصادی فساد از چندین
  های  هزینه یا همان)  transaction cost (  مبادله  هزینۀ  افزایش کند و موجب  می  سربار عمل  یا هزینۀ  مالیات  نوعی  صورت  به چون)   الف
  .دهد  می  را کاهش گذاری  سرمایه شود، سطح  می بینی  پیش غیرقابل
   قدرت اساس  بر  آنها که  افزودۀ  و ارزش  کارآیی اساس  بر افراد نه   پرداختها به چرا که. انجامد  و استعدادها می  ناکارآمد منابع  تخصیص به)   ب

  . آنها خواهد بود زنی چانه
  .سازد  دور می  سوم  جهان  در کشورهای  رسانی  کمک های  را از پروژه  المللی  بین  مالی منابع)  ج 

  . دارد  همراه  به  بودجه  برای  وخیمی  عواقب دهد که  می  را کاهش  حکومت  مالیاتی درآمدهای)  د
  .کند  می  را تضعیف  و عمومی  زیربنایی  خدمات کیفیت)  هـ
  . زند  می  را برهم  دولتی های هزینه  ترکیب)  و



  ها در اقتصادهای  دولت  گسترده  حضور و مداخله دهد که  می  نشان  بیستم  در قرن  اقتصادی ها در توسعه  دولت  از نقش  ملل  سازمان  گزارش
 نهادگرا،   اقتصاددانان  ویژه  به-   اقتصاددانان رویکرد عمومی.   است ، نینجامیده  مداخله  با عدم ، در مقایسه  مطلوبتری  نتایج  الزاماً به  بیستم قرن

 شود و تا   کوچک  ممکن  باید تا حداقل  قلمرو دولت  که  است  اخیر این  در دو دهه- جدید   کالسیک  جدید و اقتصاددانان  راست طرفداران
   فساد حداکثری  به  حداکثری دولت.  یابد    کاهش  شوند تا فساد تا حد ممکن  اداری  نظارت  بازار باید جایگزین های  مکانیسم  است  ممکن آنجا که
  .رساند  می  حداقل  را به ، فساد دولتی  حداقلی شود و دولت  می منتهی

 از موارد   برخی هر از گاهی. کنند  را تأیید می  نیز وجود آن  نظام  بلند پایه  مسئوالن ، بلکه  تنها مخالفان  نه  که  است  امری  گسترده  فساد سیاسی
شود    می  مطرح  در مطبوعات  که  است تر از آن  و عمیق ای  فساد، ریشه اما مسأله. کشد    می  عمومی  عرصه  به  جناحی های  فساد، بر اثر نزاع کوچک

 نمایشگر 10 زیر، عدد   جدول مطابق.  قرار دارد پنجم و   شصت  در جایگاه  فساد و کارایی  انواع  از نظر میزان  کشور جهان67   در میان ایران. 
  .  است  کارآیی  و عدد صفر نمایانگر حداکثر فساد و حداقل  فساد و حداکثر کارایی حداقل
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  خواهد این  می  روشهایی ا چه وب  چگونه  دهد که  کند و نشان  روشن  خود را با فساد سیاسی ، باید تکلیف بست  از بن  خروج  برای هر رویکردی 
ناپذیر   را امکان  مشکل  این ، حل  حداکثری  و دولت  اسالمی  جمهوری  اساسی  در قانون  مندرج اقتصاد دولتی.  نماید  را درمان  سرطانی مرض
   دارد؟  مسئله  این  برای  حلی  راه  چه خواهی رویکرد مشروطه. سازد می

  لذا باید ریشه.  ندارد  در انبان  چیزی  استبداد، جز فساد و دیگر رذایل  و مرداب الفساد است ، ام ، خودکامگی خی بر  گمان  به  حال  در عین
  . نابود شوند  همراهش  نیز به  هرزش  را زد تا علفهای  خودکامگی فساد، یعنی

،   نسلی های اُبژه. شود  می  گفته اند، نسل  شده  با یکدیگر سهیم سلی ن ها یا نمادهای  در اُبژه  از انسانها که ای  مجموعه به :  نسلی  شکاف-3-2 
  تقریباً هر بیست.  را دارند  خاصی  نسل دهندۀ  شکل  چارچوب شوند و حکم  می  کار گرفته  به  ایجاد حس هویتِ نسلی  برای  هستند که هایی پدیده
  ، تعریفی  اجتماعی های  و قهرمان  سیاسی های ، دیدگاه  هنری ، ارزشها، پسندها، عالئق فرهنگ از  کند که  جدید ظهور می  نسلی  سال  و پنج تا بیست



   احساسی  یاد آوردنش  و به  اوست  از نظر فرد، نشانگر نسل  که ء یا رویدادی ، شی ، مکان  از شخص  است  عبارت  نسلی های اُبژه. کند  می جدید ارائه
   نسل  آن  هویت  برای گزیند که  را بر می ، رویدادها و چیزهایی ، اشخاص  نسلی های  اُبژه  آن هر نسلی. کند  می  زنده شاز نسلِ خودِ او را در ذهن

  .   زندگی ، سبک ، قهرمانان  و تعابیر زبانی ، کلمات  موسیقی  اتاقها، نوع  تزئین ، نحوۀ مد لباس:   است  خاص  معنایی دارای
 در   صریح  تعبیر دیگر، دگرگونی به. کند  ظهور می  قبل  نسل های  از اُبژه ای  و با تجدیدنظر و تفسیر مجدد پاره ای اره پ  جدید با نسخ  نسل

 خود و   و پیوستن ، زوال  انقراض چرا که. کند  می زده  را بهت  قبلی های  رفتار، نسل این.   جدید است  ظهور نسل ، عالمت  قبلی  نسل های سلیقه
   به  و توسل کنند و باخصومت  می تلقی»   جایگاه غصب «  جدید را نوعی  نسل  از نسلها، جایگزینی  رو برخی از این. تابد  را برنمی  تاریخ  به هایش هاُبژ

  .شوند رو می  جدید روبه  با نسل  و خشونت  از ترغیب ای آمیزه
 بارز   شکلی  به  خود دارند، در ایران  و زمانه  از دوره  آحاد هر نسل  که  است  برداشتی  و نماد تفاوت  است  کامالً طبیعی  امری  نسلها که  تفاوت
  گفتمان. اند  دنیا آمده  به57   از انقالب  کشور پس  از جمعیت  از نیمی بیش.   است  کرده  خود را نمایان80   دهه  و نسل50   دهه  نسل در تفاوت

  دربارۀ.  از یکدیگرند  متفاوت  طرز عجیبی  به  دو نسل  این  و مطالبات آرمانها، عالئق.   است  انقالب  از نسل تفاوت جدید بسیار م  نسل  زندگی وسبک
   دقیق  سخن ولی. گوید  می سخن»   هویت بحران« واز   جدید است  نسل  نگران  پیشین نسل. شود  می  بسیار بحث  جوان  نسل  و بیگانگی  نسلی شکاف

   نسل این.   نیست  واحدی  هویت  جدید دارای  نسل  که  است تر آن  دقیق  وسخن  است  متفاوت  پنجاه  دهه  جدید با نسل  نسل  هویت  که  است آن
ها،  ایدئولوگ و   سیاسی های  اساساً چهره  نیستند، بلکه احمد و شریعتی  آل  جالل  تنها قهرمانانش نه. گوید  خوشامد می  زندگی  مختلف های  سبک به

   آن  جایگزین  جدیدی  و اخالق  است  فروریخته  گذشتگان  اخالقی معیارهای.   ومتکثر است  بسیار متنوع  نسل  این  مرجع گروه.  او نیستند قهرمانان
 و  ها، ورزشکاران ها، خواننده پیشه جدید، هنر نسل.  پذیر نیست  امکان  نسل  آن  گفتمان  و تداوم  است  شده  سپری50   دهه عصر نسل.   است نشده

  . کند  جستجو می  آنان  خود را در میان  مرجع های شناسد و گروه  خود می  و دینی  فرهنگی  بیشتر از میراث  مراتب  را به  غربی متفکران
 جدید،   نسل  اصلی ،مطالبات   است  ـ آزادی  ودموکراسی  ـ خفقان  خودکامگی ، شکاف  سیاست  عرصه  شکاف ترین  اصلی  در حالیکه

   اینان  اصلی خواستۀ.  دارد  بیشتر جاذبه  سیاسی های  نزاع  از کلیه  نسل  این  برای غربی... هاو ، فیلم ، کنسرت موسیقی.   است  اجتماعی های آزادی
  های  راه  خودکامه  اند و قدرت  شخصی ایه  تجربه  در جستجوی  مخالفند، چون  خودکامه با قدرت.   تسخیر قدرت ، نه  است تغییر زندگی
   سیاسی خواهد با عرصه  می  اجتماعی رسد و عرصه  فرا می  سیاست  در عرصه  انتخاب  به  نوبت  وقتی اما بهر حال.   است  را مسدود کرده خودآفرینی

  های  محدودیت کند اینان  می  احساس چراکه. دهد  می  رأی نطلبا  اصالح ، به  حاکم طلبان  و اصالح کاران  محافظه  جدید از بین  شود، نسل چفت
  و گرنه.   است کنند صادق  می  شرکت  در انتخابات  آنها که  درباره  حکم  این البته.   ( خواهند کرد  تحمیل  بر آنان  کمتری  ـ فرهنگی اجتماعی
  فقط.  آنها ندارد  در زندگی  تأثیر مثبتی  هیچ یابند که  می ای  بیهوده  را نمایش آن  کنند، چون  نمی  شرکت  در انتخابات  نسل  از این ها تن میلیون

.  دارد  وثیقی ، ارتباط بست  از بن  خروج  برای با هر مدلی»   نسلی شکاف « از اینرو مسأله.) شود  می  استفاده  مطالباتشان  سرکوب از آراء آنها برای
  های  از عرصه  در بسیاری ، دولت  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون مطابق.  بگوید  پاسخ  نسل  این  مطالبات  بهتواند  نمی خواهی رویکرد مشروطه

 محدود   دنبال  به  فقط خواهی رویکرد مشروطه. کند  می  تحمیل  همگان  را به  خاصی  و اشکال  کرده  دخالت  طور گسترده  به  فرهنگی-  اجتماعی
،  خواهی  مشروطه آیا مدل. کند  نمی  ارائه  مشخصی  نظریه  فرهنگی-   اجتماعی های  عرصه  دربارۀ  ولی  است  سیاسی امۀ خودک  قدرت کردن

  داند؟ اگر نظریۀ  نمی  دولت را وظیفه)   اجباری مثالً حجاب (  احکام پذیرد؟ آیا اجرای  را می  اجتماعی-   فرهنگی های در عرصه»   حداقلی دولت«
 دیگر  شود و از آنجا که  می  حذف  اسالمی جمهوری)  فقهی (  ابعاد شرعی  صورت  نداند، در آن  دولت  را وظیفه  احکام ، اجرای خواهی همشروط
 رود، با   حد پیش  تا این خواهی  مشروطه از اینرو اگر نظریه.  ندارد  هم  فقیه  فقها و والیت  به  ندارد، نیازی  عهده  را به  شریعت  اجرای  وظیفه دولت

  . بگوید  پاسخ  نسلی  شکاف  مشکل تواند به  نرود، نمی  حد پیش  و اگر تا این  نیست خواهی  مشروطه  و لذا دیگر نظریه  کرده  وداع  اسالمی جمهوری
  افزایش.   کشور ما است  کنونی  وضعیت  از مشخصات  ارضا، یکی  و غیرقابل  فزاینده  عمومی تقاضاهای:   فزاینده  انتظارات  انقالب-3-3 

 و   مشابه  کشورهای  تحوالت ، مشاهده جویانه  و مشارکت طلبانه  عدالت  مدرن های  اندیشه ، طرح  اصالحی های  برنامه  و سواد، اعالم آموزش
.  بدانها را ندارد  پاسخگویی ، مطلقاً امکان  نظام  که  است  شده ای  گسترده  مطالبات  ما، منجر به ماندگی  آنها با عقب  و مقایسه  یافته  توسعه کشورهای

   داشته خواهند مسکن  کنند، می خواهند ازدواج  جوانها می  آبرومند هستند، همه  شغلی  به  اشتغال  طالب  بروند، همگان  دانشگاه خواهند به  می همه
    خصوصی  در حوزه  دخالت  عدم  هستند، خواهان  دو جنس در روابط   حکومت  کنترل  کاهش اند، خواهان  و شادی  تفریح باشند، خواهان

،  ، اینترنت  ماهواره آزادی. اند  تورم  نرخ  خواستار کاهش اند، و باالخره  شغلی  و امنیت  حقوق  خواستار افزایش  و کارگران هستند، کارمندان
  .   است  مردم ت از دیگر مطالبا برخی...  دیگر کشورها و  با شهروندان ارتباط

 طور   به  دولتی وقتی.   نیست  شهروندان  مطالبات  به و پاسخ...) ، اعتیاد و ، فقر، فحشا، تورم بیکاری (  اجتماعی  مسائل  حل  قادر به  دولت  ولی
  دولت.  شود  شناخته شود و باید هم  می  شناخته  اجتماعی  مشکالت  مسئول  عنوان  نهایتاً به  سیاسی  کند، نظام  دخالت  مردم  در زندگی گسترده

   همه  حل  برای ای  گسترده ، انتظارات  ناقص  اصالحات  انجام  برای تالش.  خواهد شد  فلج  و حداکثری  فزاینده  انتظارات  در مقابل حداکثری
   سرشت  دلیل  اقتدارگرا به  سیاسی  ساخت ولی.   است  و بنیادین  ساختاری  اصالح  به  اقدام  ممکن تنها راه. آورد  پدید می  اجتماعی مشکالت

. باشد زا نیز می  بحران  بالقوه  وضع  این  که باشد و پیدا است  بدانها می  و پاسخ  انتظارات  این  جذب  برای  الزم  خود فاقد ظرفیتهای غیردموکراتیک
  .  اقتدارگراست های  نظام  از اوصاف یکی»   فزاینده ناکارآمدی«



، کاالها و   ارزشی انتظارات. شود  می  نامیده  نسبی ، محرومیت  ارزشی  و تواناییهای  ارزشی  انتظارات  میان اختالف:   نسبی  محرومیت-3-4 
اگر .   است ار مردم عمالً در اختی  هستند که ، کاالها و شرایطی  ارزشی تواناییهای. دانند  آنها می  خود را مستحق  مردم  هستند که ای  زندگی شرایط
رو   روبه  آرزویی  یا محرومیت  از بلندپروازی  ناشی  یابند و تشدید شوند، با محرومیت  افزایش  انتظارات  بمانند ولی  باقی ها نستباً ثابت توانایی
  اگر انسانهایی.   هستیم  مواجه  رونده  پیش حرومیت یابد، با م  شدیداً کاهش  طور همزمان ها به ، توانایی  شدید انتظارات  با افزایش اگر همراه.  هستیم

 آنها   محرومیت  در صدد رفع  حکومت  باور باشند که اند، بر این  شده  محروم  زندگی  مناسب  ارزشمند و شرایط  از کاالهای  طور مداوم  به که
 در   و منابع تمرکز قدرت.  خواهند شد  متمایل  سیاسی  خشونت  طرف ه، ب  نسبی  محرومیت  نظریۀ  نیفتد، بر مبنای  اتفاقی  هیچ  در عمل  ولی است
 برند   گمان اگر مردمِ شدیداً ناراضی.  خواهد کرد ها را سیاسی ، نارضایتی  مردم  یا تمامی  اکثریت  بر زندگی  و تأثیر چشمگیر رژیم  دولت دست

   به  توسل دهند، احتمال  نمی  انجام  مؤثری  اقدام  هیچ ، مقامات  در عمل ارد ولی آنها را د  محرومیت  حل  و منابع  ظرفیت  سیاسی  نظام که
  مسدود کردن.   خواهد یافت  افزایش  و مطالبات  منافع  در خدمت  آن  و قرار دادن  سیاسی  نظام  منظور کنترل آمیز به  غیرمسالمت های روش

  راند که  سو می  را بدان کنندگان ، اعتراض  قدرتمند اجتماعی  و گروههای  دولت  از سوی طالبات م  و بیان  نارضایتی آمیزِ طرح  مسالمت راههای
 جدید تنها   نسل  از فعالیت  ناشی  گسل  خط  که در حالی.   مفید و مؤثر است ای  شیوه  ملموس  و منافع  اهداف  به  دستیابی  برای  خشونت  به توسل
 فشار را   فرآیند تجدید ساختار این  سیاسی  شتاب  که  این  محض کند، به  ایجاد می کاران  اقتدار محافظه  آهنین ردستان را در زی  خفیفی های لرزه

  . خواهد کوبید  را در هم  اقتدارگرایی  بنیانهای  آن های  لرزه  دهد، امواج کاهش
   مشارکت  راههای  تمامی  که  است  متصلبی  شدت  به  سیاسی نمایانگر ساخت،   پیشین نکات) : Political Participation  (  مشارکت ـ بحران5ـ3 

   اقدام هر نوع.   است  مشارکت ، بحران  انسداد سیاسی  از پیامدهای یکی.  دارد  دنبال  به  زیادی  امر پیامدهای این.   است  را مسدود کرده عادالنه
   و عمومی  نظام  کلی های  سیاست  بر انتخاب  تأثیرگذاری  یا مستمر برای ، مقطعی سازمان  یا بی  یافته مان، ساز  یا ناموفق ، موفق  شهروندان داوطلبانه

   قانونی های  روش کارگیری  به ، از طریق  و یا ملی  از محلی  اعم  حکومتی  مختلف  در سطوح  سیاسی  رهبران  یا گزینش  امور عمومی کشور، ادارۀ
 خود و   حاکمان  نفوذ بر کارهای  جهت  سیاسی  نظام  در هر نوع  عادی  مردم  تالشهای  معنی  به مشارکت.  دارد نام»   سیاسی مشارکت«،  یا غیرقانونی

،  اینک.  آنها متمرکز باشد  اجرای تر، بر روی  پایین ها، یا در سطوح مشی  بر دستور کار و خط  است  امر ممکن این.   است  آنان  تغییر دادن گاهی
 خواستار   را که ، تقاضاها و رفتار افراد و گروههایی  سیاسی  فرومانروایان وقتی. آید  شمار می  به  مشارکت ، نوعی  سیاسی  و خشونت  اعتراض انواع

   بروز خواهد کرد که  تعارضی بدانند،  را نامشروع  قدرتِ حکام  کنند، یا اگر شهروندان  تلقی  و غیرقانونی اند نامشروع  سیاسی  در نظام مشارکت
  .  دارد  نام  مشارکت بحران

   با از دست  را مترادف  آن  و اجابت  دیگر گروهها را نامشروع  سیاسی  مشارکت دانند و تقاضای  خود می  ویژه  را حق  حکومت  اقتدارگرایان
   تحقق کنند و مانع  قلمداد می  را نامشروع  سیاسی کنندگان  مشارکت ت و ترجیحا  مطالبات اقتدارگرایان. دانند  خود می  قدرتِ غیرانتخابی دادن

مورد تأیید »   سرنوشت  تعیین حق«. نامند  می  خاموش  را براندازی  مطالبات آمیزِ بیان  مسالمت های  روش  تمامی اقتدارگرایان. شوند آنها می
   براندازی  به  شود، متهم  حکومت  نوع  تعیین  برای  رفراندوم  خواهان  و اگر فردی یست ن مورد پذیرش) 56  اصل (  اساسی  و قانون اهللا خمینی آیت
   سازمان  یا یک  گروه  از سوی  که  است ای  مسلحانه ، قیام  قانون  مطابق براندازی. شود  برانداز نمی  مقاله  یا نوشتن  زدن  با حرف هیچکس. شود می

   رفراندوم  خواهان  که  فردی ولی).   اسالمی  مجازات  قانون188 تا 183مواد  (  است  و مواد منفجره ند اسلحهگیرد و نیازم  می  صورت متشکل
   فراهم  آن  اگر امکان  که ؛ تقاضایی است» تقاضا «  یک این.   است  را خواستار شده  سرنوشت  تعیین آمیز برای  مسالمت شود، عملی  می  نظام دربارۀ
  . خواهد شد آمیز بدل  مسالمت قدامی ا شود، به

  توافق)  تقاضاها  تامین برای (  نهادی های  تقاضاها و اعتبار رویه  مشروعیت  بر روی  مشارکت  و مخالفانِخواهان  اقتدارگرایانِ حاکم  اگر بین
   نماید که  را حل  مشارکت تواند بحران  می  وقتی سی سیا  نظام  تعبیر دیگر یک به.  خواهد شد  حل  مشارکت  زیاد بحران  احتمال  شود، به حاصل

.  گردد  فراهم  مردم  و خواست  رأی  به  نهادن  گردن  شود و امکان  حاصل ای  گسترده  یا توافق ، اجماع  و فاقدانِ قدرتِ طالبِ آن  قدرتمندان بین
  های قتل (  درمانی عام  قتل پروژه. کنند  را تشدید می  مشارکت اند و بحران  کرده  را انتخاب  و سرکوب  محدودکننده های  روش  اقتدارگرایان ولی

   امکان  شدن  خود  ، ناممکن  در بیت اهللا منتظری  آیت ، حبس  ـ مطبوعاتی  سیاسی  فعاالن  کردن ، زندانی  مطبوعات ای  فله ، بستن) ای زنجیره
   مغرب  آنها و صدها متفکر و اندیشمند دیگر به  کدیور و مهاجرت ، دکتر محسن طباطبایی، دکتر سیّدجواد   دکتر سروش  چون  اساتیدی تدریس
 از   منظور ممانعت  به  از سرکوب هایی  از دیگر موارد، نمونه  و بسیاری  قانونی  تجمعات  به  اوباش ، حمله  تهران  دانشگاه  کوی  به ، حمله زمین

  .  است مشارکت
 از   معنایِ فراروی  و به  حکومت  از میزانِ ناشایستگیِ یک ، عبارت  مشروعیت عدم.   است  مشارکت  بحران  منطقی جه نتی  مشروعیت  بحران

   انواع  درخصوص  مردم  انتظارات  میان اختالف. شود  می  مردم  و مخالفت ، مستحقّ اعتراض  دولت  که طوری ؛ به  است  تحمّلِ شهروندانِ آن آستانه
   سیاسی تصلب. شود  می  منتهی  مشروعیت  عدم کنند، به  می  واقعاً فراهم  کنند و آنچه  باید فراهم  رژیمهایشان  که ای  و امنیتی  مشارکتی ارزشهای

   یا انقالب ارتیسم پیشِرو، بناپ  و تنها دورنمای  است ها واقعی  بحران اگر این. دهد  می  را گسترش  مشروعیت  و بحران  مشارکت  بحران موجود دامنۀ
  کند؟  تجویز می  امراض  این  درمان  برای  دارویی  چه  عمومی ، روشنفکرِ عرصه است
  ورود تکنولوژی.   داشت  تناسب  مان  و معرفتی  معیشتی  با دیگر شئون  که زیست  می  اخالقی ها بر مبنای  ما قرن جامعه:   اخالقی ـ فروپاشی6ـ3 

، از   از انقالب پس.  شد  منتهی  گذشته  باورهای  فرسایش ، به  با آن  جدید و انطباق  در جهان  ناگزیر زندگی  و ضرورتهای،  مدرن های و اندیشه



.  فت قرار گر  دینداری ، تنها پشتوانه  و غیرقانونی  قانونی های مجازات.  گردید  تحمیل  همگان  به  و فقه  و اخالق ، اعتقادات  دولتی  اجبارهای طریق
   پیرمرد مقدسی  آن  ما، قصۀ قصۀ.   است  اخالقی  فروپاشی  و مهمتر از آن  دینی  فرهنگ  به  نسبت  فرآیند، بیگانگی  این  طبیعی  ولی پیامد ناخواسته

 تا ما   نیاز داریم  زرتشتی  او به نما نیز همچو. خبر بود ، بی  داده  رخ  در جهان  که  و از رویداد هولناکی زیست  خود می  در دنیای  همچنان  که است
  : شد  رویا روی  با زرتشت  مرد مقدس وقتی.  سازد  آگاه  فاجعه را از عمق

  »کند؟  می  چه  در جنگل قدیس«:  پرسید  زرتشت
با سرود .  کنم  می  را نیایش ای خد گونه این:  کنم  می  و زمزمه گریم  و می خندم  می  با سرودن خوانم  و می سرایم سرود می«:  داد  پاسخ  قدیس

  »؟ ای  آورده  هدیه اما تو ما را چه.   است  من  خدای  که کنم  می  را نیایش  خدایی  و  زمزمه  و خنده و گریه
 تا   زودتر بروم بگذار باری!   را دهم  شمایان  که  چیز است مرا چه«:   فرود آورد و گفت  سری  در برابرِ قدیس  سخنان  با شنیدنِ این  زرتشت

  .، از یکدیگر جدا شدند  دو پِسرک  چون  زنان  پیرمرد و مرد، خنده گونه و این» !  نستانم  از شمایان چیزی
   است خدا مرده    باشد که  نشنیده  از آن  هنوز چیزی اش  پیر در جنگل  قدیس  بسا این چه«:   گفت  تنها شد با دلِ خود چنین  چون  اما زرتشت

  !«  
  .  کرد  خواهیم را درک»  خدا مرگ «  دربارۀ  نیچه ، پیام تاریخ»   کردن فراموش« با   که  باشیم  نسلی  شاید ما آن

  :  است  ما ظاهر شده  در میان  دیوانه  گویی
  : فریاد کشید ر دوید و پیاپی بازا  و به  برافروخت  فانوسی  بامداد روز روشن  را که ای  دیوانه  آن اید حکایت ، آیا نشنیده  دیوانه « 
 بودند و،   ایستاده  پیرامون  نداشتند در آن  خدا ایمان  به  که  از کسانی  بسیاری  هنگام در آن» ! جویم  خدا را می من!  جویم  خدا را می من «

؟   است  کرده  خود را گم  راه  کودکی مگر همچون: د پرسی ؟ دیگری  است  شده مگر گم:  پرسید یکی.   برانگیخت  فراوان های  خنده ، دیوانه بنابراین
  .خندیدند زدند و می  می  طور نعره ؟ و همین  است  کرده ؟ یا مهاجرت  سفر رفته ترسد؟ مگر به ؟ مگر از ما می  است  شده یا پنهان

  ما همه.   او را کشتیم و شما ـ    ـ منما .    گفت ما خواهم ش ؟ به خدا کجا رفته«: فریاد زد.  کرد  میخکوبشان  پرید و با نگاه  میانشان  به  دیوانه
  کردیم  می ؟ چه  بزداییم  را با آن  سراسر افق  داد که  ما ابری  به ؟ که  دریا را بنوشیم  توانستیم ؟ چگونه  کردیم  کاری  چنین  چگونه ولی.   اوییم قاتالن

 سرازیر   خورشیدها؟ پیوسته  دور از همه ؟ به رویم  کجا می رود؟ ما به  کجا می  به  زمین ؟ اکنون م را از خورشید گسالندی  سرزمین  این  که هنگامی
 سرد  ؟ مگر دَم ایم  نشده  سرگردان  بیکران ؟ مگر در هیچی  هست  هر سو؟ مگر هنوز زیر و زبری ، به  پیش  پهلو، به ، به  پس ؟ به  سقوط در سراشیبی

  پیچید؟ مگر نیاز نداریم  فرو نمی  بیشتر ما را در تاریکی  دم  به  دم ؟ مگر شب  است  سرد، سردتر نشده  دَم ؟ مگر این کنیم  نمی  را احساس تهیگی
ز ؟ مگر هنو  نرسیده  گوشمان سپارند به  می  خاک  خدا را به  که  گورکنانی  چیز از هیاهوی ؟ مگر هنوز هیچ  کنیم ها را روشن  فانوس بامداد تابناک

  . ایم ما او را کشته. ماند  می خدا مرده.   است خدا مرده. شوند  می  نیز متالشی ؟ خدایان  نخورده  مشاممان  به  الوهی  چیز از وا پاشیدگی هیچ
 زیر   است ندیده خود  تر و نیرومندتر از او به  مقدس  تاکنون  جهان ؟ آنکه  دهیم  را تسلی  خویشتن  چگونه  قاتالن ما قاتالنِ سرآمد همۀ «

   و چه  توبه  آیینهای ؟ چه  را بشوییم  خویشتن  آبی  چه  کند؟ به  را از ما پاک  خون  این  که کیست:  داد تا مُرد  از دست  ما آنقدر خون خنجرهای
   بنماییم  آن  شایستۀ  اینکه  صرف  نباید بهگذرد؟ آیا  از حد ما در نمی  واقعه  این ؟ آیا عظمت  کنیم  بود اختراع  ناگزیر خواهیم  آسمانیی بازیهای

 تا   باالتر از هر تاریخی  تاریخی  به  واقعه  این  جهت  شود، به  از ما زاییده  پس ، و هر که  است  نبوده  عظمت  این  به ای ؟ هرگز واقعه خود، خدا شویم
  ».  خواهد داشت امروز تعلق

   فانوس  دیوانه سرانجام.  او نگریستند  به  زده  درکشیدند و شگفت  نیز دم ؛ آنان  نگریست  شنوندگانش  شد و بار دیگر به  خاموش  اینجا دیوانه
 و   رویداد عظیم این.   است  هنوز نرسیده من [   آمدن  ]  وقت.  ام  زود آمده من«:   گفت دیوانه.  شد و فرو مرد  تکه  تکه  کوبید؛ فانوس برزمین

 نیازمند  ، نور ستارگان  است  نیازمند زمان ، رعد و برق  است  نرسیده  آدمیان  گوش ، هنوز به  است ، هنوز سرگردان  است اه هنوز در ر دهشتناک
  ترین دورتر از دور  هنوز از ایشان  واقعه این.  شوند، نیازمند زمانند  و شنیده  دیده  اینکه  باشند، باز برای  داده  روی ؛ رویدادها گرچه  است زمان

  ».اند   کار را کرده  این  خودشان  و، با اینهمه ـ   است ستارگان
 بردند و   زور بیرونش  به  که گویند هنگامی می.  خواند  زور وارد چند کلیسا شد و مرثیه  روز به  همان  دیوانه اند که  کرده  و باز حکایت

   از مرگ مراد نیچه. » چیستند؟    خدا نیستند، پس های ها و تابوت  کلیساها، مقبره ۀاگر امروز هم «  نداد که  پاسخی  کردند، جز این بازخواستش
   و خدایی  است  بوده  خطا و کاذب  عقیده  آن  که ایم  و ما امروز فهمیده  است ، وجود داشته  دیروزیان  عقیدۀ  خدا، به  نبود که ، این خدا، البته

   نبود، بلکه  واقع  وجود خدا در عالم  ناظر به ، یعنی نداشت ) objective (  وعینی ) ontological (  ودشناختی وج ای  صبغه  نیچه سخن. وجود ندارد
   این  امروزه ، ولی  وجود و حضور داشت  و ضمیر گذشتگان  خدا در ذهن  بود که  این منظور وی.  ما بود  و نفوس  وجود خدا در اذهان ناظر به

  .  گفت می ) subjective (  و ذهنی ) psychdogical (   روانشناختی  و نتیجتاً سخنی  است  داده ضمیر ما از دست و  حضور را در ذهن
  های  عرصه  یکدیگر در همه به»  اطمینان«و » اعتماد«.  را نابود کردیم)  اخالق (  مشترک  حیات  چسب  با آن  و همراه ، ما خدا را کشتیم  آری

   آنند تا در کوتاهترین دنبال  به همگان.     است  یافته سیطره»   ناپذیری بینی پیش«و »  تعهد عدم«، » وفاداری «  جای  و به  یافته  زوال  جمعی حیات
   فرسوده، کامالً ها و قواعد رفتار جمعی  سنت  که  است  زیر نشانگر آن های پدیده.  و بار خود را ببندند  کرده  موجود استفاده های  از فرصت زمان

  :اند  شده و منهدم



 و   مرگ ، افزایش  و جنایت  قتل ، افزایش  از خانه  نوجوان  فرار دختران  فساد و فحشا، افزایش ، افزایش  طالق ، افزایش  خودکشی  افزایش
  ، افزایش)فرار مغزها (  خارج  به  مهاجرت یش، افزا  ـ روانی  روحی های  بیماری ، افزایش  کامالً نابهنجار رانندگی  و وضعیت  از تصادفات میرناشی

،   ناگهانی های  سکته ، افزایش)  زورگیری خصوصاً پدیده (  اجتماعی  جرایم ، افزایش  از اختالف  ناشی  برگشتی های  چک  اعتیاد، افزایش باور نکردنی
  ... و  شکنی  قانون ها، افزایش  ورشکستگی ، افزایش  و خشونت  پرخاشگری افزایش

  ولی.   یافت  تام  ضرورت  آن  عقالنی  و سنجش  دین  مجدد به ، نگاه  رفت  ذکر آن  که  نابهنجاری  و در شرایط  دینی  با حکومت ای  در جامعه
  ، بلکه  و تأیید نیست  دفاع دمت در خ  فقط عقل.   است  یا هیچ  همه ، پروژه  عقالنیت پروژه. گذارد  نمی  باقی  از دین ، چیز زیادی  دین  به  عقالنی نگاه
. گذارد  نمی  باقی  جز خود همنشینی  که  است  فربه  چنان آن»   خود بنیاد نقدی عقل« وارد   تازه میهمان. پردازد  می  نقد و تحلیل  به  از آن بیش

 فرا رسید و   ادیان در حوزه»  تکافؤ ادلّه «  به بعد نوبت. د، آغاز کار بو  کانت  توسط در متافیزیک»  تکافؤ ادلّه « اعالم. کند  می  اسید عمل همچون
.  نمایند  خود را اثبات  دین ، حقانیت توانند با دلیل  نمی  از ادیان یک  هیچ  و پیروان  است  حق  دین  همان  پیروان  برای  فقط  هر دینی  شد که اعالم

   فضایل  کلیه  بودن  جمع  بر قابل  دال  برهانی  شد هیچ  رسید و اعالم  از راه  ارزشی پلورالیسم  آنگاه.  پذیر نیست امکان»   عقالنی اثبات«و اساساً 
  . وجود ندارد اخالقی

 و  ، با جهان ، بیدار شدیم  کهف  اصحاب ، همچون  چند قرنه  و از خواب  گشودیم  چشم  و ما وقتی  یافت پایان»   در تاریخ تعطیالت« قرنها   آری
 شد،   مان  نصیب  که  تنها چیزی  شد ولی نمایان»  بنیاد ستیزی «  در شکل  کهن  با دوران گسست.  روبرو شدیم)  مدرنیته (  کامالً جدیدی دوران
، پیامد   گذشته ی بنیادها  کلیه سازی ویران. بنیاد شدند  بی  گذشته  بنیادهای  فرآیند تمامی در این.  جدید بود  جوامع  و نابهنجاریهای  و آفات رذایل

   شد قوت  تأیید شد، یا روشن ای  با ادله  مدعایی وقتی.   است  از استدالل  محض  تبعیت  معنای  به عقالنیت.  بود  انتقادی  عقالنیت  پروژۀ ناخواسته
   پایبند باشد، وارد حوزه  آن  پیامدهای  به  عمل  بیابد و در مقام  دلبستگی  نظر بدان ، اگر فرد در مقام  رقبا بیشتر است  مدعیات  از قوت  آن مدعیات
   و یونیورسال  گلوبال های  جنبه  نمود تا به  را حذف  آن  لوکال های  جنبه  شد، تمام  دین  وارد عرصه  وقتی  عقالنیت پروژه.   است  شده عقالنیت

   هدف ترین  مهم  اخروی ، سعادت  خدا نیست  آدمی  اینکه  فقط  دکتر سروش  ماند؟ برای  چیز باقی  چه  پروژه  این  در پایان ولی.  یابد  دست دین
 کرد؟   اثبات  با برهان توان  را می  مدعیات اما آیا همین.   است  دین  دنیوی  اهداف ترین  مهم  و جان  و مال  و نسل  عقل  و حفظ  است  دینی اخالق

...  از خود ما  خارج  وجود چیزهای که...   است  مانده  فلسفه  برای آبرویی  بی  این هنوز هم«:  گفت ی م  کرد که  را فراموش  تاکید کانت نباید این
  .»    کنیم  او مقابله  با شک ایی کننده  قانع  برهان  با هیچ توانیم  کند، ما نمی  چیزها شک  در وجود آن  شود و اگر کسی پذیرفته   ایمان    صرف باید به
   حقیقت  و بیان  کشف  ضرورت  به  که  مسیحی انسان. »کنند  می ارزش  ارزشها خود را بی باالترین «  که  معناست  بدین  نیهیلیسم  نیچه  گفتۀ  به
  ا به از آنها ر  قرار دهد و بسیاری  را مورد سؤال  خویش  مقدس  متون ، و حتی  باورها، مناسک  همۀ  تاریخی  حقیقت ، ناچار گشت  داشت ایمان
   دانسته  یا فرا تاریخی ، عینی  متافیزیکی  بنیان  شد، زیرا فاقد هرگونه  متالشی  مشترک  و ارزشهای  حقایق تمامی.  طرد کند  یا اسطوره  افسانه منزلۀ
 و فاقد   سراپا تاریخی  ما اموری ارزشهایها و  ، دانسته  حقایق  همۀ  که  امر است  این  فعاالنه ، پذیرش  برنیهیلیسم  غلبه  راه  نیچه  گمان به. شدند

  .اند  یا ماوراء طبیعی  مطلقِ طبیعی  بنیان هرگونه
،   مختلف  و دالیل  علل  ما، به  جامعه  چون ای  در جامعه وقتی.   است  مذهب  برعهده  آفرینی  و ارزش  هستی  به  معنابخشی  سنتی  در جوامع
 از معنا،   زندگی  شدن  ناگزیر، تهی  افراد به  برای  آن  و عملی شود، پیامد منطقی  می  سست  مذهبی اعتقادات و   و ایمان  از جهان تفسیر مذهبی

  : دارد دنبال  به  خطیری ، پیامدهای  با خدا و ایمان گسست.   است  نیهیلیسم  پیروزی ها و در نتیجه  ارزش ناپذیری ، توجیه  هستی  نمودن هدف بی
 ندارد ـ   ارزشی  هم  مسیحی  خدای  به  دیگر ایمان  که ، و این»  است خدا مرده «  که این [   یعنی]  ـ    نزدیک خداد روزگاران ر ترین بزرگ «
 دریا،   نباشد؛ سرانجام  روشن  افقی ، اگر چه  است  شده  ما گشوده  روی  در پیش  افق سرانجام...   است  خود را بر اروپا افکنده  سایۀ  نخستین تازه

  .  »  است  در کار نبوده  گشادگی  این  به  بسا هرگز دریایی چه.   است  گشته  ما گشاده  ما، فرا روی دریای
 ناگزیر   یابد، به  فرسایش  دینی  اعتقادات ، وقتی  است  اخالق  و مبنای  پایه  دین  که  دینی  در جوامع  که  داشت  توجه  اساسی  نکتۀ  این  باید به

 شرطیِ   گزارۀ  بربندد و بمیرد، آن  رخت  بندگان  خدا از دل ، وقتی  جوامعی لذا در چنین.  خواهد داد  خود را از دست  مبنا و متکای خالقا
  ر کاریه. »  مجاز است  هر کاری اگر خدا وجود ندارد، پس«:  گیرد که  قرار می  عمل  مبنای  کارامازوف  برادران  در رمان مشهور داستایوفسکی

  .  است  خدا مرده ، چرا که مجاز است
»   اخالق علم «  نام  به  مستقلی ، علم  نباشیم قائل»   و عقلی ذاتی «  و قبح  حسن  اگر به  که  است شود آن  می  در اینجا فراموش  که  مهمی  نکته

 تصور   و خدا، غیرقابل  از دین  و وجود اخالقِ مستقل ار دشوار است، بسی  مسلکان  اشعری  برای  نکته  این  و فهم  درک ولی.  وجود نخواهد داشت
 ما   در میان  اخالق  آن ولی. اند  کرده  وضع ، اخالقِ سازگار با مدرنیته  دیگری  مبانی  براساس  راولز و هابرماس  چون  مدرنی فیلسوفان.  است

.   است  ما شده  انسانی  و سرمایه  اجتماعی  سرمایه  انهدام  امر منجر به  و این  ماست عمل  مبنای»   مجاز است هر کاری «  حکم اینک.  ندارد جایگاهی
  و آن)   مدرن نظریه (  نینگاریم  هم  همگانی  از عقالنیت  را ناشی و آن)  نظر سنتی (  ندانیم  و مذهبی  دینی  خاستگاه  را دارای  اگر اخالق  همه با این
،   تعبیر دیگری  یا، به  الزم  شرط  که  گفت توانیم  می ، باز هم)  مدرن  پست نظریۀ (  نکنیم  و تحویل  و قراردادها نیز ارجاع ادات و ع  عرف  به را فقط
 از تقریر  گذشته.  بیابیم»  با تو رفتار کنند  دیگران  داری  خوش  که  رفتار کن  چنان با دیگری«:   که  گفته  در این توانیم  را می  بودن  اخالقی حداقل
   مقدس کتب)   هرگز صرفاً وسیله ، نه  بدانی  غایت ، همواره  دیگران  و خواه  خودت  شخص  را، خواه  انسان  که  کن  عمل چنان (  گفته  این کانتی
 با تو بکنند با  خواهی  را نمی آنچه:   است  آمده  کنفوسیوس  آئین  مقدس در کتاب.  دارند  وفاق  زرین  قاعدۀ  نیز بر این  و مذاهب  ادیان همۀ



 و  ، در لذت  و رنج  در شادی  است  آمده  چین در آیین.   مده دهد دیگر را رنج  می  تو را رنج با آنچه:   است  بودا آمده در آئین.   مکن دیگران
   با ما بکنند ما را ناخوش  اگر دیگران  که  باید از هر آزاری این و بنابر نگریم  می  خودمان  به  که  بنگریم  را چنان  مخلوقات ، ما باید همۀ اندوه
 هندو  در آئین.   مکن  با دیگران  خوشاید نیست  خودت  برای  را که هر چه:   است  آمده  زرتشت در آئین.   کنیم  اجتناب  دیگران  به آید نسبت می

 با   مورد تنفر توست آنچه:   است  آمده  یهودیت در آئین.   مکن افزاید با دیگران  می د و رنجت در  شود به  اگر با تو انجام  را که  چه آن:   است آمده
با :   است  آمده  سیک در آئین.   کن  همان  با تو بکنند تو نیز با دیگران  دیگران خواهی  می آنچه:   است  آمده  مسیحیت در آئین.   نکن سایر همنوعان

  . کنند  با تو همان  دیگران  که  داری  خوش  که  رفتار کن  چنان دیگران
   دالیل  به  سال این. یابد  می  پایان  خاتمی  آقای  جمهوری  ریاست  دوره دومین)   میالدی2005 (1384   سال در مرداد ماه:  انفجار ـ نقطه7ـ3 

   وجه  هیچ  به  و نظام  است  حکومت  از ظرفیت ، بیش  از دولت  اجتماعی های  گروه های  و درخواست مطالبات.   است  انفجار اجتماعی زیر سال
  .گردد  می  سیاسی در نظام ) overload( »  بار اضافی «  بروز پدیده  امر باعث این. ها را ندارد  درخواست  این  به  دادن  پاسخ توانایی

 دنیا   به  در ایران  کودک  میلیون21 از  بیش) 1359ـ1368 (  میالدی1980   دهۀ ، طی  ایران  احوال  ثبت  سازمان  آمار رسمی براساس)   الف
  .  است  کشور متولد شده  نفر در این  از دو میلیون  بیش ساالنه) 1359ـ65 (  سالهای طی. اند آمده
  

  1359   1360   1361   1362   1363   1364   1365    سال     
  308/450/2   611/421/2   894/101/2   448/203/2   803/067/2   285/033/2   055/259/2     تعدادمتولدین  

  
 کشور  ، جمعیت  سرشماری مطابق. شوند  می  نفر وارد بازار کار ایران  دو میلیون  حداقل  ساالنه  آینده  چند سال  طی  که  معناست  امر بدان این 

 وارد   نفر جوان  میلیون  نه  آینده  سال  در سه یعنی.   است  نفر بوده میلیون   حدود نه80   کشور در سال  ساله  تا نوزده  پانزده ، جمعیت1375  در سال
   نسل  این  مطالبات  به  پاسخگویی  مطلقاً توان نظام.  شد رو خواهیم روبه)  لشکر بیکاران (  انفجار بیکاری  ما با پدیده  ترتیب شوند و بدین بازار کار می

 کار و   از جمله  جدیدی رسند و نیازهای  می  و باروری ، ازدواج  اشتغال  سن  به  میالدی1980   دهه  سالهای ن نخستی  متولدین اکنون. را ندارد
.   است  وارد شده  مسکن  بر عرضۀ  مضاعفی  و فشارهای  یافته  افزایش  بیکاری  روند رشد نرخ  که  است  دلیل  همین دقیقاً به. کنند  می  را طلب مسکن
   در صورت  که  دارد؛ انفجاری  را درپی1980   تکرار انفجار موالید دهۀ ، احتمال  باروری  سن  به  انبوهه  این  فشارها، رسیدن  این  همه از گذشته
  .  است  نهاده زایش اف ، رو به  ازدواج  در اولین  سن  میانگین خوشبختانه. آور برساند  هراس  شرایط  کشور را به  است  ممکن  از بروز آن  پیشگیری عدم

 
   ازدواج  در اولین  سن میانگین

   زن                مرد            سال
    4/18   0/25   1345 آبان
 7/19   1/24   1355 آبان
 8/19   6/23   1365 آبان
 9/20   6/24   1370 آبان
 4/22   6/25   1375 آبان
 24                    27   1380 آبان

 
 30   به  نزدیک ، در آینده  است  رسیده  سال24  ها به  خانم  و برای  سال27   به  آقایان  برای  اینک  که  بزرگ  در شهرهای  ازدواج  سن حداقل 
  .  خواهد یافت  افزایش  سال27 و  سال

   آینده  برای شماری  بی  عواقب ه ک  است  جهانی  تجارت  در سازمان  عضویت  یا عدم  عضویت  ایران  روی  پیش  چالشهای  از مهمترین یکی)   ب
   موانع  جهانی  تجارت  در سازمان با عضویت. کاهد  می  دولت  از قدرت  تا حدود زیادی  جهانی  تجارت  در سازمان عضویت.  دارد دنبال  به ایران

.  کند  طی بینی  پیش  قابل  صفر درصد در آینده  را تا نرخ ای  باید سیر کاهنده  معینی بندی  با زمان ای  تعرفه  و موانع  شده  کالً برچیده ای غیر تعرفه
   قانونگذاری ، حق  عضویت در صورت.   است  اعضا قائل  توافق  را بر حسب  بیشتری  زمانی  فرجه  نیافته  توسعه  کشورهای   برایWTO    مقررات البته
   و آزاد گذاردن  دولت  قدرت تقلیل.  محدود خواهد شد  و فرهنگ زیست  محیط فظ، ح  ملی  و امنیت ، دفاع ، بهداشت  آموزش  چون  مواردی به

 شود باید   پذیرفته  جهانی  تجارت  سازمان  عضویت  به  که هر کشوری.   است  دموکراتیزاسیون  پروژه  نفع  به  جمعی  حیات های  در اکثر عرصه مردم
  : بپذیرد  حقوقی  زیر را از لحاظ  گانه9  اصول

   حقوق ، حذف ها در مورد ورود خدمات ، لغو محدودیت  و کشاورزی  صنعتی  محصوالت  ورود همۀ آزادی (  خارجی  تجارت آزادسازی. 1 
   همۀ  و حذف  کاالها و خدمات  نرخ آزادسازی. 2)   داخلی  تولیدات  صدور همه ، آزادسازی  وارداتی  و کشاورزی  صنعتی  بر محصوالت گمرکی

  تخصیص. 7   آزاد اطالعات جریان. 6   و خصوصی  دولتی لغو انحصارات. 5   بهره  نرخ آزادسازی. 4 ارز   نرخ آزادسازی. 3   غیرمستقیم های انهیار
  . و اقتصاد  سیاست صۀ در عر  عامل  دولت  جای  ناظر به ایجاد دولت. 9   اجتماعی  اقتصاد و تأمین  دو مفهوم جداسازی. 8 بازار  وسیلۀ  به  منابع بهینۀ



کار   به  جهانی  تجارت  و قواعد سازمان  قوانین2005  در سال.  در آید  جهانی  تجارت  سازمان  عضویت  به2005   تا سال  مجبور است  ایران
 قواعد و   براساس  سال ن در آ یعنی. شود  غیر عضو آغاز می  کشورهای  برای  سازمان  آن های  سیاست ها براساس  محدویت  و اعمال افتاده

   ما موافقت مسلماً امروز اگر آمریکا با عضویت.  خواهد شد  قفل  محدود و اقتصادمان ، وارداتمان  ممنوع  مان  صادرات  سازمان  آن های محدودیت
 شد   یا مجبور خواهیم2005   در سال ولی. د کردرا رد خواه)   سازمان  از آن  نمایندگی به (  کاری  و گروه  ایران نامه  توافق  نگهبان نماید، شورای

  .  را بپذیریم  آن  تحمل  غیرقابل  و پیامدهای  شده  حذف طور کامل  به  از اقتصاد جهانی  و یا اینکه  را یکجا بپذیریم  سازمان  آن  شرایط تمامی
  منافع «  تأمین  برای  جایی  که  یافت  تسلط  خارجی  بر سیاست نانآنچ»   ایدئولوژیک شعارهای «  از انقالب  پس  سالهای طی:  ـ خطر نابودی8ـ3 
 ما را   ستبر واقعیات  دنیای  به  تخیالت عبور از ساحت.  بود  خارجی  سیاست  اصلی مسأله»  صدور انقالب«،   آغازین در سالهای.  نگذارد باقی»  ملی

   انقالب  انداختن  راه  به  معنای  به  صدور انقالب  که  شویم  جدید، مدعی  جهان  و ساختارهای  متاثر از فشار روابط نشینی  عقب مجبور نمود تا با یک
   مستضعفان  تمامی  منظور الگوبرداری  به  انقالب  یا آرمانشهر در سرزمین آل  ایده  جامعه  یک  ساختن  معنای  به بلکه. باشد در دیگر کشورها نمی

  ، فقر گسترده ، بیکاری ، رشد اقتصادی ، درآمد سرانه  ملی تولید ناخالص ( از نظر اقتصادی.  پدید نیامد  آرمانشهری چنان  ولی.   است  از آن جهان
  ، از زمان  مطهری  و مرحوم  طباطبایی  عالمه  رسمی  جانشین  گفته ، به  شد و از نظر فرهنگی  از انقالب  پیش  خرابتر از دوران  مراتب  به وضع...) و

  مصالح« شد اما   کنار نهاده  بطور کلی لذا شعار صدور انقالب.     است  نبوده  حد بحرانی  تا این  ایران  فرهنگی  شرایط  هیچگاه  تاکنون  آدم خلقت
   شدت  به ای  و منطقه جهانی   را در سطح  ایران  رویکرد جایگاه این. کشاند  خود می دنبال  را به  و دیگر دول  ایران  روابط همچنان»  ایدئولوژیک

   بر منافع  فراوانی و خسارات)   مدعا است  از شواهد این  یکی  و بعد از انقالب ، قبل  و پاکستان ، عربستان  با ترکیه  ایران  موقعیت مقایسه( داد  تنزل
 با   روابط  آمریکا، قطع  سفارت اشغال).   است  شده ر برآورده هزار میلیارد دال  بر یک  بالغ  تحمیلی  جنگ  مادی  خسارات فقط (  ما وارد ساخت ملی
 تنها ابر   به  قطبی  تک آمریکا در جهان.  آمریکا ایجاد نکرد  برای  خاصی ، مشکل» بر آمریکا مرگ «  شعار از یاد نرفتنی  کشور و تکرار مداوم آن

   حال در عین.   وجود داشت  ایران  چون  کشورهایی  برای  مانور بیشتری  امکان  گذشته  دو قطبی  در دنیای که در حالی.  شد  دنیا تبدیل قدرت
 وزیر   آلبرایت  خانم گردد که  باز می  و عراق  ایران  جنگ  موارد به  از این یکی.  ما وارد کرد  ملی  بر منافع  چشمگیری ، ضربات آمریکا با فشار مداوم

»   بینانه کوته« را 1980   در سال  با ایران  آغاز جنگ  به  عراق  و تشویق  در تسلیح  کشورش  سیاست1998   مارس17 در   متحده  ایاالت  پیشین خارجه
   گروگان های  خانواده  به  خسارت  پرداخت  از آنها برای  آمریکا و استفاده  سفارت  از اشغال ، پس  ایران هایی  دارایی  کردن بلوکه.  کرد اعالم
 امریکا   جمهور وقت ، رئیس  ریگان1985  در سال.  شود  گرفته  نباید نادیده  که  است اهللا، مورد دیگری  حزب  توسط  در لبنان  شده گرفته

  داشت قصد  که»  مهار دوگانه « سیاست. نامید»   شکن  قانون  دولتهای  فدراسیون اعضای« را   شمالی  و کره ، نیکاراگوئه ، لیبی  کوبا، ایران کشورهای
  :  است  وارد کرده  بر ایران  مهمی  دارد، خسارات  نگه  کنترل  را تحت  و عراق ایران

 آمریکا،   پیمانان هم. باشند را دارا می)   و غیرنظامی نظامی (  دوگانه  در اهداف  استفاده  قابلیت  که هایی  تکنولوژی  انتقال  ـ ممنوعیت  الف
  ، باعث  ایران  به  و اروپایی  مسافربرِ آمریکایی  هواپیماهای  فروش تحریم. شوند  می  وارد عمل  بسیار با احتیاط  رابطه ن در ای  با ایران  تجارت هنگام
  هگنا  بی  صدها انسان  مرگ  منجر به  گذشته  سالهای  آنها طی  سقوط  کند که  استفاده  روسی  هواپیمایی  افتاده  عقب  از تکنولوژی  تا ایران شده
   جنگ  سالهای اسپانیا طی. شود  می  خریداری  از کشور ترکیه  شده  خارج  و از رده  دوم  دست  اخیراً هواپیماهای  بدتر اینکه از آن.   است شده
   حساب  به در مقاصد نظامی کاربرد   را قابل  سیم آنها این.  کرد  در بازار آزاد امتناع  ایران  دولت  خاردار به  سیم  از فروش  حتی  و عراق ایران
  . آوردند می

   در بازارهای  ایران  اعتباری رتبه. اند  را باال برده  با ایران  و تجارت  مبادله  انجام کلی)  و هزینه (  قیمت  با ایران کننده  تجارت  ـ کشورهای  ب
 کشور، باید   باالی  و ریسک  پایین  اعتباری  بندی خاطر رتبه  به ایران.  باشد شته باید دا  مانند ایران  کشوری  که  است  میزان تر از آن  بسیار پایین مالی
  .  نیست  رقابتی  شیوه  به  نفت  به  مربوط آوری  خرید فن  قادر به ایران.  بپردازد  باالتری  بهره نرخ

   به  بازرگانان  ترغیب  برای  ایران های  تالش با همه. دارد  می  دور نگاه  را از ایران  خارجی گذاری ، سرمایه  مهار دوگانه  ـ استراتژی  پ
  .  است  نشده  حاصل ، موفقیتی  آزاد تجاری  در کشور یا مناطق گذاری سرمایه
   اقتصادی  راه ترین  و عملی ترین ، کوتاه ترین  امن ایران:   ایران  از راههای  مرکزی  خزر ـ آسیای  و گازی  نفتی های  لوله  ساختن  ـ منحرف  ت
   برنامه این.   است  کرده  کالن های گذاری  سرمایه  عبور لوله  چند راه ، روی  فراوان ریزی  با برنامه واشینگتن.   و گاز خزر است  صدور نفت برای
 از   ـ گرجستان  روسیه ؛ خط  افغانستان  راه از  ـ پاکستان  ترکمنستان ؛   خط  و ترکیه  گرجستان  از راه  باکو ـ جیهان خط: شود  زیر می  خطوط شامل
  .  آذربایجان  و جمهوری  ترکمنستان  میان  زیردریایی  لوله  خط ؛ و یک  چچن راه

،   بهداشتی  و مشکالت  شده  وارد ایران  افغانی  نفر پناهجوی  میلیون  سه  به  نزدیک  گذشته  دو دهه طی:   از افغانستان  ایران  ـ حذف  ث
 از   و حمایت  در افغانستان  در روند صلح  اخالل  به  آمریکا متهم  از سوی  ایران اینک.  آوردند  همراه  به  دراز مدتی  و امنیتی ، سیاسی صادیاقت

   در افغانستان  امنیت ظ حاف  نیروهای آمریکا ریاست.  باشد  نداشته  نقشی  خود هیچ  همسایه  در آینده  وسیله شود تا بدین  می  القاعده های تروریست
  .  خواهد داشت  نقش  از ایران بیش)  خود  جای  به پاکستان ( ، ترکیه  افغانستان  درآینده یعنی.  واگذار کرد  ترکیه را به

   و ترکمنستان ذربایجان، آ ، قزاقستان ، ایران  کشور روسیه  پنج  خزر بین  دریای  منابع  تقسیم  چگونگی درباره:  خزر  دریای  حقوقی  ـ رژیم  ج
 ما   تاریخی  و مرزهای  ملی  منافع  آنها، به  و تحریک  و قزاقستان ، آذربایجان  از روسیه  ماجرا با پشتیبانی آمریکا در این.  نظر وجود دارد اختالف
داند،   خود می  به  متعلق  ایران  که  در مناطقی ان آذربایج  جمهوری  اکتشافی  از عملیات  ایران2001   در تابستان وقتی. آورد  وارد می  جدی آسیب



   یاری  خود برفراز باکو به های  جنگنده  پرواز درآوردن  با به  ترکیه  کرد، بلکه  حمایت  تنها آمریکا از آذربایجان  آورد، نه عمل  به جلوگیری
  .   شتافت آذربایجان

 وجود دارد، آمریکا از   ایرانی  جزیره  برسر سه  عربی  متحده  و امارات  ایران  بین  که اختالفیدر :   فارس  در خلیج  ایران  گانه  ـ جزایر سه  چ
  . کند  می  دفاع امارات
   و نظامی  تکنولوژیک  همکاریهای  به  دادن  پایان  جهت  کرملین  به  شدت آمریکا به:   با ایران  اتمی  همکاریهای  قطع  جهت  ـ فشار بر روسیه  ح
،   مانند هند، پاکستان اش ای  منطقه  از رقیبان  برخی  قرار دارد که ای  در منطقه  ایران  که  است  در حالی این. آورد  فشار وارد می  با ایران روسیه

   فرض لذا اگر، به. دارند  برمی  گام  راه  در این ، مصر و عراق  ترکیه  دیگر چون  در اختیار دارند و برخی  اتمی ، سالح  و اسرائیل ، روسیه قزاقستان
   شامل یا ممنوعیت.  شود  تلقی  عجیب  امر نباید چندان  باشد، این ای  هسته  سالح  به یابی  و دست  اورانیوم سازی  غنی  دنیال  به  ایران ، دولت محال

   نیز باید از این  باشند، ایران  را در اختیار داشته  بازدارنده  سالح ین دارند ا  ما حق  اگر رقبای  خواهد شد و یا اینکه هم... ، هند و ، پاکستان اسرائیل
   نصیب  راه  از این  که  کالنی و منافع) و ناتو( با آمریکا   روسیه  استراتژیک  روابط  که  داشت  توجه  نکته  باید بدین  حال در عین. مند باشد  بهره حق
 با   ارتباط  شامل  حکم این( باز کرد   حساب  با روسیه  ارتباط  بر روی توان چربد و لذا نمی  می  با ایران وسیه ر  ارتباط شود، بر منافع  کشور می آن

  ).شود  نیز می چین
   آمریکا  به  ورود ایرانیان  ـ ممنوعیت  خ

  .  ایرانی گناه  بی  سرنشین290   شدن  و کشته1988   در ژوئیه  ناو وینسنس  توسط  ایران  مسافربری  هواپیمای  به  د ـ حمله
   و عراق  ایران  و معرفی2002   ژانویه29 در  بوش»   اتحادیه وضعیت «  ساالنه  سخنرانی ولی.   است  مهار دوگانه  سیاست  از پیامدهای  اینها برخی

  آمریکا مدعی.  شد  مهار دوگانه  سیاست ، جایگزین» صره محا اصل« بار،  این.   است  دیگری  و سنخ ، از نوع» محور شیطانی « عنوان  به  شمالی و کره
   اخالل  و برای  است  مخالف  خاورمیانه ، با روند صلح  است  یافته  دست  کشتار جمعی  سالح کند، به  می  حمایت الملل  بین  از تروریسم ایران:  است

   دولت  علیه  بشر دارد و در افغانستان  حقوق  در زمینه  بدی ، پرونده  داشته ارسال   فلسطینی های  گروه  برای  اسلحه  حامل  کشتی  یک در روند صلح
  ها و صدور ترور را دنبال  سالح  این  به  دستیابی ، برنامه  نیز با جدیت ایران«:   گفت  یاد شده  در سخنرانی بوش. کند  می  فعالیت حامد کرزای

   را سرکوب  آزادی  به  ایران  کشور نیستند امید مردم  این  مردم  و منتخب  منسوب  که  از افرادی ماری ش  تعداد انگشت  حال کند و در همین می
   متحده ایاالت.  شود نخواهد نشست  نزدیکتر و نزدیکتر می  هر لحظه  که  انتظار پلیدی  به  زمان  شد چرا که  نخواهم  منتظر حوادث من... کنند می

   ما بدل  برای  تهدیدی  به  ممکن  تسلیحات ترین  از مخرب گیری  با بهره  نخواهد داد که  معاصر اجازه  جهان های  رژیم ین خطرناکتر آمریکا به
خود    حال  به  نشده  را بررسی  ترور آفرین های  و دولت  را سالم  تروریستی های  و اردوگاه  کنیم  توقف اگر اکنون.   بیاییم ما نباید کوتاه... شوند

  ریزی  را طرح  ایران  به  نظامی ، آمریکا حمله  سیاست در پرتو این» .  قلمداد کنیم  و موقتی  را باید دروغین مان  امنیت  احساس  گاه ، آن رها کنیم
  .کند می

   لشکرکشی  ایران  آمریکا به  قرار نیست ه از اینک غافل.  کنیم  می  تبدیل  ویتنام  آمریکا به  را برای  ایران دهند که  شعار سر می  کودکانه  برخی
 کشور   آن  نظامی  سیاست  جزء اصلی  خودی  تلفات  رساندن  حداقل  به دهد که  می  نشان ، کوزوو و افغانستان  عراق  آمریکا به  حمله تجربه. کند
   دور نام  از راه ها و ناوها، جنگ  از زیر دریایی  موشک ، شلیک یی هوا  بمباران  از راه  ـ اقتصادی  ـ صنعتی  مراکز نظامی  تمامی نابود کردن.  است
   امواج  دارای  اتمی  همانند بمب که»  کاتر دیزی « بمبهای.  آمریکا  سربازان  خواهند آمد، نه  جنگ به ) smart bombs(  هوشمند  های بمب. دارد
  .کنند  می  آمریکا را ناممکن  با نظامیان ویی رویار ، فرصت  است  کیلومتری  یک  در شعاعی کننده ویران

  نباید فراموش. شود  می  ایران  نابودی  منجر به  و فقط  است ، کامالً نابخردانه  ایران  به  حمله  آمریکا برای  شرایطِ تماماً نابرابر، تحریک  در این
   غلطی آمریکا هیچ « با تأکید بر اینکه.  بیاورد  دوام  بیشتر از چند ماه ست نتوان  مشابه  اروپا، در جنگی  نظامی  چهارم ، قدرت  صربستان کرد که

تواند با اتخاذ   و می  است  شده ، مرتکب  با ایران ، در رابطه  زیادی های» غلط« آمریکا  تاکنون  نخواهد شد چرا که  حل ، مشکلی»تواند بکند نمی
   و وطن  آزاده  ایرانی  هیچ برم  نمی گمان.  شود  ایران  ملی های  سرمایه  کامل  نابودی  منجربه  که زند  دست  اقدامی به»  غلط« کامالً   سیاست یک

   کاری ، حداقل  بهانه  و ندادن  تحریک عدم.  باشد  ایران  و مظلوم گناه  بی  مردم  شدن  اقتصاد و کشته  نابودی  آمریکا به  تحریک  خواهان دوستی
  . داد انجام  توان  می  که است

 و  توسعه»   چینی مدل«.   است  ایدئولوژیک های  بر اولویت  ملی  منافع  کشور و ترجیح  خارجی  در سیاست  بنیادین  بازنگری  اساسی  اما مسأله
   تجارت  سازمان  عضویت دارد و به  ای  گسترده  با آمریکا روابط چین. کند  می  پیروی  سیاستی ، از چنین  ایرانی ، مورد تأیید اقتدارگرایان اصالحات

   سوریه  مانده کشور عقب. پذیر نبود  امکان  بنیادین  تغییرات ، بدون  تاکنون1979   از سال  رشد اقتصادی  نرخ  باالترین حفظ.   است  درآمده جهانی
   ایران ؟ یعنی  است  آمریکا شده های  سیاست  و تابع  داده  از دست خود را  با آمریکا، استقالل  ارتباط  صرف  به آیا سوریه.  دارد نیز با آمریکا ارتباط

   خواهیم  خود را از دست ، استقالل  نماییم  با آمریکا مذاکره مان  ملی  از منافع  دفاع  اگر برای  که  آنیم  و لذا نگران تر است  ضعیف  از سوریه حتی
  . داد

   قوی  حضور نظامی  مرکزی  آسیای آمریکا در کشورهای.  دارد  ما حضور فعال  مرزهای اً در تمامی تقریب  آمریکا اینک  نباید از یاد برد که
 از   از پیش آذربایجان.  را در اختیار آمریکا بگذارند شان  نظامی های  و پایگاه گیرند تا تأسیسات  می  ما از یکدیگر سبقت  شمالی دارد و همسایگان

 خود،   خود در پایتخت  نظامی  پایگاه  مهمترین ترکمنستان.  بود  کرده  آمریکا موافقت  متحده  با ایاالت  و نظامی  امنیتی  با همکاری  افغانستان جنگ



سفلد تا  و رام  بوش  گفته  به  دارد که  نظامی  پایگاههای آمریکا در افغانستان.   است  داده  اجاره  متحده  ایاالت  به  سال25   مدت آباد، را برای عشق
  . خواهند بود  فعال  نامعین مدتی

آمریکا .   است  برده  پیش  آمریکا، کار را تا التماس  حضور نظامی  ادامه  کشور برای  آن دولت.   است  آمده  پیش  بسیار جالبی  وضع  در افغانستان
   امر فواید اقتصادی  این  عبور دهد که  افغانستان  را از خاک رکزی م  و گاز آسیای  خود نفت  شرکتهای  کمک تواند به ، می  امنیت  غیر از تأمین به

 آمریکا را   نظامی  نیروهای  حضور فعال  مجبور است ، بلکه  است  داده  و گاز را از دست  نفت  لوله  تنها خط  نه ایران.  دارد  افغانستان  برای کالنی
   بودند که  تنها کشورهایی  عربی  متحده  و امارات  سعودی ، عربستان پاکستان.   آمریکا است  نظامی  از پایگاههای  عضو ناتو و یکی ترکیه.  کند تحمل
 در کنار   و در اکثر موارد جنگیدن  ایجاد، آموزش  مسئول  پاکستان  امنیتی نیروهای. وجود آوردند  را به آنها طالبان.  شناختند  رسمیت  را به طالبان

   با فرزند خود چنین  آنان وقتی.  آمریکا پیوستند  به  آمریکا، آنها با تغییر جهت  درخواست  سپتامبر و به11   از حادثه پس. دند بو  طالبان نیروهای
  ، ایران  نظامیانش  میزبان  از کشورهای  خواهند کرد؟ آمریکا با کمربندی  با آمریکا چه  رویارویی در زمان)  ایران( خود  ای  منطقه کنند، با رقیب می

  .  است  کرده را محاصره
   که  احساسی حداقل. نماید  نمی  دریغ  اقدامی  از هیچ  راه  و در این  و آمریکا است  ایران الملل  بین  بهبود روابط  مخالف  بزرگترین  اسرائیل

 در   و افغانستانِ طالبان ، صربستان  عراق  آمریکا به  حمله ه ک  است  احساسی  ما ایجاد خواهد کرد، همان  در همسایگان  ایران  آمریکا به  نظامی حمله
   میلیارد دالر به200 حدود   و عربستان  آنها کویت  و در رأس  آمریکا در منطقه ، متحدان  و عراق  ایران  در جنگ شود که  می گفته. ما ایجاد کرد

   نیز به  عراق تکلیف.   آمریکا خواهند شتافت  کمک ، آنها به  جنگ  وقوع  در صورت  که  باشیم لذا باید مطمئن. اند  کرده  و نظامی  مالی  کمک عراق
  . خواهد شد  روشن زودی

 فرا   مناسبت  به  آلبرایت  آمریکا مادلین  وزیر امور خارجه ها پیام  فرصت  از آن یکی.  ایم  داده  را از دست  تاریخی  فرصت  چندین  تاکنون
   حسن  نشانه  و به  است  کرده  اشتباه  شاه  از رژیم  تأیید کرد آمریکا در حمایتش  آن  ضمن  بود، که1378 اسفند 25 در   ایرانیان جدید  سال رسیدن

 بود اگر از  ه گفت  اهللا خمینی آیت.  کشید  دوش  را به  گذشته  تا ابد بار سنگین توان نمی.  را لغو کرد  کاالها از ایران  برخی  واردات ، ممنوعیت نیت
 تنها از   نه ولی.    گذشت ، از فهد نخواهیم بگذریم)   آنها آمریکا قرار داشت  در رأس که( کردند   ما بدی  به  که  کسانی  و همه  و صدام  قدس مسأله

  . شد  تمام ران ای  ملی  منافع  نفع  کامالً به  با عربستان  روابط  و گسترش  گرفتیم  او را در آغوش  بلکه فهد گذشتیم
 کردند   برخورد متقابل  درخواست اهللا خمینی  آیت  به ای  نامه  طی اهللا منتظری  آمریکا، آیت  توسط  ایران  مسافربری  هواپیمای  از سقوط  پس

 وجود   باید با تمام  هوایی افرتهای مس  تمامی  برای  است  خطری ، زنگ  مسافربری انفجار هواپیمای«:   و نوشت  پیشنهاد را نپذیرفت  این  ایشان ولی
  . بود  کامالً عاقالنه  اقدامی اهللا خمینی  آیت  توسط598   قطعنامه پذیرش»   . نیاید  پیش  دردناکی های  صحنه  تا چنین  کنیم تالش

 کار   این  فعلی  ساختار سیاسی  در چارچوب لیو.  خود نیاز دارند  ملی  منافع  تأمین ، برای  و عاقالنه  شجاعانه  تصمیمی  به  ایران  مردم  اینک
   باقی  الینحل  صورت  به  بگیرد، مشکل  تصمیم  همه  جای  و به  همه  نفر برای  یک ، تا وقتی  مطیع  آزاد باشد و بقیه  تن  یک تا وقتی.  امکانپذیر نیست

  که بردند    پی  و رومیان  یونانیان ، و سپس  آزاد است   تن یک   دانستند که می تنها  شرقیان«: گوید  می  تاریخ  فلسفه  در درسهای هگل. خواهد ماند
  » .  خود آزاد است  طبیعت  حکم  به  انسانها آزادند و انسان  همه  که دانیم  ما می  آزادند، و سرانجام  از آدمیزادگان  برخی

  شهروندان  بر رضایت    و مبتنی  متکی  چون  دموکراتیک حکومت.  کند ری کشور پاسدا  ملی تواند از منافع  می  دموکراتیک  تنها حکومت
.  ندارند  جا، پایگاهی  در هیچ هراسند، چون  می  خارجی  خود و قدرتهای  از مردم  اقتدارگرایان ولی.  ندارد  هراس  کس  با هیچ ، از مذاکره است
باید .  کردند  خود عمل  شهروندان  رأی  و براساس  مراجعه  عمومی پرسی  همه  اروپا به  اتحادیه ه ب  یا نپیوستن  پیوستن  برای  اروپایی  کشورهای کلیه
   با مذاکره  ایران  مردم  معتقدند تمام  که آنان.  شود  گذارده  عمومی  پرسی  همه  با آمریکا به  ارتباط  یا عدم  و ارتباط  مذاکره  یا عدم  مذاکره مسأله

   گرفته  نادیده  ملی  و منافع  شده  پایمال  حقوق  درباره مذاکره.  باشند  داشته  هراس  عمومی  آرای  به آمریکا مخالفند، نباید از مراجعه با  و ارتباط
 عیار   تمام  رقابتی ابات انتخ  در یک  که کسانی. آید  برمی  مردم  منتخب  از نمایندگان  و فقط  فقط  اقدام اما این.   دادن  باج  برای ، نه  ایران شده

  . باشند  شده انتخاب
 خواهد   ایران  آینده  سرنوشت  در تعیین  خارجی ، بر نفوذ نیروهای  داخلی  نیروهای  و ضعف  مردم  مطالبات  تحقق  راههای  مسدود کردن

   ایران ، یلتسین  است  ایران  گورباچف ؟ و اگر خاتمی  است  ایران  گورباچف  آیا خاتمی  بود که  این  پرسش76 خرداد   از انتخابات پس. افزود
ها از   نگاه  که  معنا است  بدین ؟ تغییر پرسش  کیست  ایران  کرزای  که  است  این ، پرسش  ظاهرشاهِ ایران  بودن  مشخص  به ، با توجه ؟ اما اینک کیست
اگر . کنند  می  تلقی  اساسی  ایران  را در سیر حوادث  خارجی  عامل نقش)  فق و موا مخالف (  و پرسشگران  است  شده  معطوف  خارج  بسوی داخل

   رفراندوم  جز برگزاری ای  گردد، چاره  و فصل  حل  شهروندانش  و توسط  ایران  کشور باید در چارچوب  و مشکالت  مسائل  که واقعاً اعتقاد داریم
  . وجود ندارد  سرنوشت  تعیین جهت
   نبودند، بلکه  آلمان  دمکراسی راهگشای...)  و ، کانت ، هگل مارکس(پرداز   و نظریه  فیلسوف  همه ، آن  خارجی  عامل  دخالت فقان موا  گفتۀ  به
  لذا اینان. شد   زور آمریکا، دمکرات  به  ژاپن  نکردند، بلکه  ژاپنیها دمکرات  را هم ژاپن.  شد  آمریکا دمکراتیک  مستقیم  با دخالت  آلمان  سیاسی نظام
  از سوی.  ندارند  دمکراتیک  نظامی  تأسیس  برای  داخلی های  ظرفیت  به  امیدی  هیچ گویند، چرا که  زور آمریکا خوشامد می  به  دمکراسیِ متکی به

  .  است زمین یران ا  آیندۀ  سرنوشت کننده  تعیین  عامل  مهمترین  از خواستِ ما، اینک ، مستقل  خارجی  عامل دیگر معتقدند که



  
  
  
  
    چهارم فصل 

    ایران ، و شرایط  ظهور دموکراسی  معرفتی  و دالیل  اجتماعی  علل
  
»  انتقال«. اند  و اقتصادی ، فرهنگی  اجتماعی های  شرط  پیش ، نیازمند نوعی  پایدار دموکراتیک ، نهادهای  سیاست  علم  از عالمان  برخی بگمان 
   به  بسته  در جوامع  دموکراتیک نهادهای.  خواهد شد  یا طرد آنها منتهی  استحاله اند، به  مناسب  فاقد بسترهای  که  جوامعی  به ه بیگان  نهادهای این

  . خواهند شد  فاقد محتوا یا کاریکاتور تبدیل صورتهایی
   این  تحقق  الزمه  ولی  یافت  دست  عدالت  به توان می ن  دموکراسی  و بدون  است  عدالت  تحقق  روش  بهترین ، دموکراسی  کنونی  در جهان

 ایجاد   در جامعه  باید شرایطی یعنی. » آوردنی «  نه است»  آمدنی « رو دموکراسی از این.  است... و»  فهم«، » خواست«، » پتانسیل«، » شرایط«امر 
  . شود  فراهم  ظهور دموکراسی شود تا امکان

   پیش  متضمن  و جمهوری  کنند؟ مگر دموکراسی تأسیس) عیار  تمام ، جمهوری دموکراتیک(ساالر   مردم انند نظامیتو  می ـ آیا ایرانیان4 
   در ایران  دموکراتیک  ایجاد نظامی  امکان  گمانند که  بر این ؟ برخی  نخواهد یافت  تحقق  نیابند، دموکراسی  تا آنها تحقق  که  نیست هایی شرط

   شرایط  بر مبنای  نمونه عنوان به.  در اینجا وجود ندارد  که  است  و اجتماعی  فکری های  زمینه  پیش  حاصل  دموکراسی  کهوجود ندارد چرا
جو،  گرا، سازش پذیر، واقع گیر، نرمش ، خرده اندیش ، تجربی  خطاپذیری  به  معترف  نیازمند شهروندانی ، دموکراسی شناختیِ دموکراسی روان

  .  هستند  خصوصیاتی  ما فاقد چنان  اکثر شهروندان  معتقدند که آنان.  رونگرا و معتمد استبردبار، ب
   ولی شویم  می  نزدیک  دائماً بدان  که آرمانی.   واقعیت  و هم  است  آرمان  هم  دموکراسی  که  است  شود این  توجه  باید بدان  که  مهمی  نکته
   عمیق  شکافی  آرمانی  و دموکراسی  واقعی  دموکراسی  میان در هر کشور دموکراتیک.   است  ذو مراتب  امری سیدموکرا.  رسیم  نمی  بدان هیچگاه

  .شود  می  محقق  دموکراسی  از آرمان  مراتبی  همیشه  واقع لذا در عالم. وجود دارد
   و انسانهای  است  دموکرات  نیازمند انسانهای دموکراسی. ندکن  می  خود را خلق های  شرط  پیش  همزمان  در فرآیند دموکراتیزاسیون  جوامع
 دیگر باید   از سوی  دارد ولی  همبستگی  اقتصادی  از توسعه  معینی  با سطح دموکراسی. اند  دموکراتیک  نظامها و جوامع  محصول  هم دموکرات

  آرمان «  به  شد، مربوط  عیار گفته  تمام  جمهوری های  ویژگی  درباره ل او  در فصل آنچه. اند  یافته  توسعه  دموکراتیک  اکثر کشورهای دانست
، باید دائماً   دموکراتیک رو نظامهای از این.   است  روان  آن  سوی  دارد و به  فاصله  با آرمان که»   دموکراسی واقعیت « ، نه است»  دموکراسی
  .تر شوند دموکراتیک

  ؟  است  و سیاسی ، فرهنگی  اجتماعی  شرایط  کدام  محصول  کدامند؟ دموکراسی  دموکراسی های شرط   مساعد و پیش های ـ زمینه1ـ4 
   غیرمنتخبی  رهبران  از ناحیۀ  دموکراسی  برای  تهدید داخلی خطرناکترین:   منتخب  مقامات  توسط  و انتظامی  نظامی  نیروهای ـ کنترل1ـ1ـ4 

 در   ـ امنیتی  ـ انتظامی  نظامی  نیروهای کنترل)  جمهوری (  دموکراتیک در نظام.  دارند  دسترسی  سرکوب ی ابزار اصل  به پذیرد که  می صورت
   الزمِ دوامِ حکومت  شرط  منتخب  نیروها از رهبران  این تمکین. اند  شده  انتخاب  دموکراتیک های  مالک  براساس  که  است اختیار نیروهایی

  .  است دموکراتیک
)   تجاوزات دفع (  خارجی  مسائل  سمت  باید به  نظامی  نیروهای توجه.   است  بسیار مهم  مسلح  نیروهای گیری  جهت  دیگر چگونگی سوی از 
  ز جنگ ا  پس  در دورۀ  که  است  این  نیافته  توسعه  کشورهای  از مشکالت یکی.  شود  کاسته  آنها در امور داخلی  باشد تا از خطر مداخلۀ معطوف
 امر  این. دهند  می  گسترش  داخلی  سیاسی  مسائل  عملکرد خود را به  دامنۀ  زده  سیاست  و نظامیان  شده  معطوف  داخلی  امنیت  به  نظامیان توجه
  .کند  خطر را ایجاد می  بزرگترین  دموکراسی برای
   از اقتدارگرایان  باشد که  قرار داشته  کشور دیگری  مداخله در معرض  اگر کشوری:   ضد دموکراتیک  خارجی  کنترل  هرگونه ـ فقدان2ـ1ـ4 

   نهادهای  اخیر کلیه  دو دهه طی. یابد  می  کاهش  دموکراتیک  نهادهای  گسترش  باشد، امکان  داشته  ضدیت  دموکراتیک  و یا با حکومت حمایت
  لذا خطر کنترل. اند  کرده  حمایت  دموکراتیک های  از نهادها و انگاره  غربی قدرتمند  قدرتمند در کشورهای  مدنی  و نهادهای المللی بین

  .  است  یافته  کاهش  تا حدود بسیاری  ضد دموکراتیک خارجی
  یک  رسد که  فرا می ، زمانی  حالت بدترین.   کشور بسیار مؤثر است  در یک  انداز دموکراسی  بر چشم المللی  مساعد یا نامساعد بین  محیط
   آیا نظام  که  است  بسیار مهم  پرسش  این  پاسخ  فرآیند دموکراتیزاسیون برای. شود  می  سرنگون  خارجی  قدرت  یک  با دخالت دموکراسی

  ای  منطقه  گرایش  که زمانی. کند  می  را دنبال یا روند مخالفی)  مساعد از نظر ایجاد بسترهای (  است  دموکراسی  به  گرایش  موج  موافق المللی بین
 خود   خارجی  آشکار سیاست  را هدف  دموکراسی  گسترش  قدرتمند خارجی  بازیگران  که  وجود دارد و زمانی  دموکراسی  سوی  به یا جهانی

  .شود  می  تسهیل نمایند، فرایند دموکراتیزاسیون  می اعالم



  ، نخبگان  شهروندان اگر اکثریت.   است  دموکراتیک  اجتماعی  فرهنگ  محصول دموکراسی:   دموکراتیک  سیاسی  و فرهنگ ـ اعتقادات3ـ1ـ4 
   حل  دهند و تنها راه  ترجیح  غیردموکراتیک های  بدیل  را بر کلیه  نمایند، دموکراسی  حمایت  دموکراتیک های  از ارزش  کشوری و روشنفکران

  ای  را معموالً شیوه  سیاسی فرهنگ.  کشور رشد خواهند کرد  در آن  دموکراتیک ادهای بدانند، نه  دموکراتیک های  روش  به  را تکیه مشکالت
 از باورها،   از نظامی  عبارت  سیاسی فرهنگ. پردازند  می  سیاسی های  نهادها و فعالیت  درخصوص  و داوری  ارزیابی  به  آن  طبق  مردم دانند که می

 ارزیابیِ قواعد بازیِ   استانداردهای  تفاوتها، به ، با برخی  سیاسی فرهنگ.   است  دولتی  نظام  کارکرد یک  چگونگی  به  مربوط ارزشها و آرمانهای
  ، هم  نمونه برای.  کند  حفظ  اقتصادی  توسعه  نسبتاً پایین  سطوح  رغم  را به تواند دموکراسی  می  سیاسی  دیاموند فرهنگ  گفته به.  دارد  اشاره سیاسی
 در هر دو   سیاسی  فرهنگ گذارند، چون  می  نمایش  به  یا متوسط  کم  اقتصادی  توسعۀ  رغم  را به آور دموکراسی  شگفت  کاستاریکا تداوم  همهند و
  .کند  می  کشورها حمایت  در این  دموکراسی ، از تداوم ها، آشکارا و با قدرت  و توده  نخبگان سطح
   حاکمیت  که کشورهایی.     است  فقیر بسیار ضعیف  کشورهای  شدن  دموکراتیک احتمال:  بر بازار ی مبتن ـ وجود اقتصاد مدرن4ـ1ـ4 

   بدون رشد اقتصادی.   است  ضعیف  دموکراسی  به  اقتصادی  توسعه  متوسط  سطح گذار کشورهای.  ثروتمند هستند  دارند نوعاً کمابیش دموکراتیک
  .گشاید  می  دموکراسی  روی  به  راه  آرامی ، به  اقتصادی های بحران

 از  کنند و مانع  می  را محکم  در سیاست  و رقابت  تنوع  اینها جا پای شود که  می  و منافع ، ثروت  در قدرت  اقتصاد بازار موجد چند گانگی
  آورد که  را پدید می  شخصی  و استقالل  مختاری از خود  بر بازار، احساسی  مبتنی اقتصاد مدرن.   گردند  می  و منافع  در قدرت انحصارگرایی

 و   در برابر یکنواختی  است  سدی پذیر که  و تفکر انعطاف  نوآوری باشد برای  می  سالمی  مشوق  اقتصادی رقابت.   است  بنیادینی  دموکراتیک ارزش
   دموکراسی  پیروزی  از علل  یکی  بورژوازی  نام  به ساختارمندی   با موجودیت  جمهوری  خاص رابطه.  توتالیتر  دولت  تحت  شدن  جماعت همرنگ

) دهد  می  انجام  بهبود یافته  کمابیش  بازارهای  خود را از طریق  و مبادالت  تولید، توزیع  بزرگ  بخش  که ای جامعه (  تجاری جامعۀ.   است بوده
   تأمین  یا قدرت  اقتصادی  از بازار؛ بازار آزاد کارآیی  گرایانه  فایده  دفاع   بر مبنای.   است  دموکراتیک ناپذیر جمهوری  و اجتناب  اساسی مبنای
   وی بگمان. کند  می  از بازار ارایه  دفاع  برای  دیگری  راه  نوزیک  رابرت ولی. کند  می  را بیشینه  و ثروت  رفاه  نظامی چنین.  را دارد  شهروندان رفاه

  آمار تیاسن.  شود  بازار تأسیس کند که  می  ایجاب  آزادی کند، لذا اقتضائات  می  را متحقق  عدالت افراد    آزادی  به  گذاشتن مبازار آزاد با احترا
 یا  درآمدها کند، همچون  بازار تولید می  مکانیسم  که  است  بوده  نتایجی  به  بازار بیشتر متمایل  مکانیسم  در ارزیابی محور توجه«: گوید می

   آزادی  خود آن  اساسی  دادوستد بازار در اهمیت  آزادی تر برای اما مورد فوری...   نیست  اغماضی  قابل  نکته این.  از بازارها  حاصل های مطلوبیت
   این نفی.  شوند داریم فا می دادوستدها شکو  بر مبنای  که هایی  زندگی ، و جستجو برای ، مبادله  خرید و فروش  برای  خوبی ما دالیل.   است نهفته

   چه  که  است ای  بر هر قضیه  مقدم    آزادی  این  اساس  شناختن  رسمیت به.   است ای  در هر جامعه  اساسی  نقیصۀ  خود یک طور کلی  به آزادی
  . » هستند  چه  قبیل  درآمدها و از این بر حسب بازارها   نتایج  اوج  که  دهیم  نشان  آن  تا براساس  کنیم  را ثابت  آن  یا نتوانیم بتوانیم

   بیشتر به  متوسط ، طبقه  طبقات  تمامی از میان.  دارد  باالیی  همبستگی  رابطه  متوسط  طبقه  با گسترش دموکراسی:   متوسط ـ رشد طبقه5ـ1ـ4 
 و   عالی  آموزش  سواد، گسترش ، گسترش  شهرنشینی  گسترش.شود  می  دموکراسی  منجر به  متوسط رشد طبقه.  دارد  گرایش  و آزادی دموکراسی

  دموکراسی.   است  باثبات  دموکراسی ، حامی  بر منافع  متکثر مبتنی های  انجمن توسعۀ. اند  دموکراسی های  شرط  نیز از پیش  ارتباطی  وسایل توسعه
  رو رشد و گسترش از این.  نماید  عمل  خودکامه  قدرت  در مقابل  شهروندان ظ سپر محاف  چون  که  است  و قوی  گسترده  مدنی  جامعه نیازمند یک

  .  است  در فرایند دموکراتیزاسیون  اساسی ، گامی  مدنی نهادهای
  ؟  است  چگونه  در ایران  دموکراسی های  شرط  پیش ـ وضعیت2ـ4 
   و دومی  انگلیس  با حمایت  رضاخان1299 اسفند   سوم  کودتای  اولی ت اس  گرفته  دو کودتا صورت  در ایران  بیستم  قرن ـ در طول1ـ2ـ4 

 با   سید ضیا ـ رضاخان1299  کودتای.   است  گذشته  قرن  تقریباً نیم  دوم از کودتای.  آمریکا  با حمایت  دکتر مصدق  علیه1332 مرداد 28  کودتای
   ملی  مطلقه  دولت  و تشکیل  رضاشاهی  دیکتاتوری  آنها را تا تحکیم  و عملی  نظری یبانی و پشت  گرفت  صورت  ایرانی  روشنفکران  گسترده حمایت
 کشور   خطر تجزیه  احساس  البته  آن  علت  که  خود گرفت  به  شدید ناسیونالیستی  و بوی ، رنگ  دوره  این  روشنفکران تجددخواهی.   داشت درپی

   جدید هر چه  و سیاسی  فکری  نهضت  با این  مشروطیت  انقالب  اولیۀ  دوران  باختۀ  رنگ آزادیخواهی. بود) قاجار (  مرکزی  حکومت  ضعف  دلیل به
  . یافتند  غلبه  گرایانه  جمع  و ارزشهای ، اقتصاد دولتی ، ناسیونالیسم  و تمرکزگرایی  قرار گرفت بیشتر در سایه
 در امور   دربار از دخالت  راندن  عقب  به  موفق اگر مصدق.  ستیز بود  و بیگانه  ناسیونالیستی  نیز اساساً نهضتی  نفت  صنعت  کردن  ملی  نهضت

   قرن  در طول با اینکه.   امید برباد رفت  این1332   در سال  شاه  با کودتای ولی. آمد  پدید می  حکومت  شدن  مشروطه شد، شاید امید به  می دولت
   ارتش  کودتای  احتمال  حال  در عین ، ولی  است  نبوده  مردم  منتخب  در اختیار نیروهای  ـ امنیتی  ـ انتظامی  نظامی وهای نیر  کنترل  هیچگاه بیستم

  . وجود ندارد  انتظامی و نیروی
 از   پاسداری  جای ، به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از فرماندهان  برخی  که  است  آن  در ایران  فرایند دموکراسی  برای  اساسی  مشکل  یک
،   سپاه  کل  نام  به دانند تا با صدور اطالعیه  می  و خود را مکلف  کرده ها معطوف  جناح  داخلی  سیاسی  مناقشات  خود را به ، نگاه  ایران  ملی مرزهای

   مقننه  و قوه  مجریه  قوه  از طریق  دشمن  نفوذیهای شوند که  می  و مدعی  گرفته ، موضع  آورده دست  را به  مردم  آراء اکثریت  که  جناحی علیه
در «و »   نیز نفوذ نموده  حاکمیت در بدنه«، »  سابق  همسنگران  از برخی یارگیری« با   یاد شده  نفوذی جریان: نمایند  می  را تعقیب  دشمن اهداف
   نمودن  و خارج  کردن  یا تشریفاتی  فقیه  والیت  حذف  تنها به  و نه  یافته  و سکوالریزم  الئیسیزم  به  شدیدی ، گرایشات  و اجتماعی  تفکر سیاسی حوزه



 و   از حکومت زدایی  خود را در مسیر اسالم  قوای  همه زدایی  ایدئولوژی عنوان  تحت اندیشد بلکه  می  در حکومت گیری  تصمیم  از رده آن
   غرب داری  و سرمایه  اقتصاد کشور در اقتصاد لیبرالی  ادغام دنبال و به...   است  کرده  فعال  قانونگذاری  و سیستم  دولتی  در نهادهای ستیزی ارزش
  .» است

   رأی  گذشته  در چند انتخابات  افرادی  همان  به  مردم  با اکثریت  دقیقاً مطابق  سپاه  بدنه ، وقتی  سیاسی های  بیانیه  سود از صدور چنین  چه  ولی
   نمایند، چگونه  امر خود را قانع توانند افراد تحت  نمی  فرماندهان  برخی وقتی. اند  قرار گرفته  مورد حمله  شدت  به  بیانیه  در این اند، که ادهد

   باشند؟  سیاسی  بیانیه  در قالب  نظامی  از فرامین  جامعه  پیروی توانند امیدوار به می
 و   ایران  مردم طلبی  اصالح  از جنبش المللی  بین  و سازمانها و نهادهای  قدرتمند جهان  کشورهای د در کلیه قدرتمن  مدنی ـ نهادهای2ـ2ـ4 

 از   حاضر هیچیک در حال.  وجود ندارد  وجه  هیچ  به  ضددموکراتیک  خارجی  کنترل لذا خطر عامل. کنند  می  حمایت فرایند دموکراتیزاسیون
 از   آنان  حمایت  و نه  است  از اقتدارگرایان  غربی  دول  حمایت  عدم  مهم مسأله. کنند  نمی  حمایت  ایران قتدارگرایان از ا  قدرتمند غربی دول

  ک دموکراتی  نظام  آن دنبال و به»  بکند   آید و کاری  برون  از غرب دستی «   باشد که  نیافتنی  دست  سودای  این دنبال  به اگر کسی.   طلبان اصالح
ثانیاً .  دارد  الویت  در جهان  دموکراسی  برگسترش  ملی  منافع ، تامین  غربی  اوالً نزد دول چون. کند  می  را دنبال  فروبسته  مستقر شود، راه در ایران

   نهال  منجربه  غربی  دول  باشد، بذرپاشی  کویری اگر زمینِ جامعه.   است  جامعه  آن  درونی های  با ظرفیت  متناسب  هر کشوری  سیاسی نظام
  . نخواهد شد دموکراسی

 فشار   باعث  در هر کشوری  دموکراسی  و گسترش ، پیروزی  محرکه  قوه  نظریه  بر مبنای  که  داشت  توجه  نکته  این  باید به  حال  در عین
   دموکراسی  کاروان  به  دیرتر از بقیه  که کشورهاییلذا . شود  می  بیشتری  با توان  دموکراسی  گسترش  در جهت المللی  بین رویدادهای

 از  ای ، ساختار گسترده  دموکراسی  سوم  موج گیرند در طول  قرار می  دموکراتیزاسیون  موج  به  پیوستن  برای  فشار بسیار بیشتری پیوندند، تحت می
 و   دموکراسی  و تقویت  گسترش  گردیدند که  تأسیس  دموکراسی ز بسط ا  حمایت  برای  جهانی ها و سازمانها در سطح ها، جنبش نهادها، انجمن

  .  آنها است  بشر وظیفه حقوق
 بار   اولین اند و خصوصاً برای  و آزادی  دموکراسی دنبال  به  روشنفکران  اکثریت  دارد که  از آن  حکایت طلبی  فراگیر اصالح ـ جنبش3ـ2ـ4 

.  دارند  کشور اجماع  مشکالت  حل  و تنها راه  اصلی  هدف عنوان  به  بر سر دموکراسی  مختلف  با گرایشات ران روشنفک  اکثریت  ایران در تاریخ
 پادزهر  عنوان ، به  و آزادی  بر سر دموکراسی  خوشبختانه ولی.   نیکو است  امری  دارند و این  با یکدیگر اختالف  مساله  بر سر هزار و یک روشنفکران
،   و آزادی  بر سر دموکراسی  توافق  نرسند، ولی  توافق  به  فکری  عمیق  بر سر معضالت  هیچگاه  آنان  است ممکن.  نظر دارند  وحدت، خودکامگی

  .  است  دموکراسی  گذار به  الزم شرط
   که  است  موانعی  برداشتن  معنای  به  اقتصادی آزادسازی.    دارد  هنوز بر اقتصاد تسلط  دولت  اقتصادی  آزادسازی  سیاست ـ برخالف4ـ2ـ4 
  ، اداری)  و انحصارات  جمعی مالکیت (  اقتصادی  از نوع  موانع این.   است  ایجاد کرده  خصوصی  بخش  آزادانۀ های  در مسیر فعالیت دولت

   حقوق  شناختن  رسمیت  و به  ایجاد امنیت مستلزم   اقتصادی آزادسازی. تواند باشد می)  و پا گیر  دست قوانین ( ، حقوقی)  دولتی دیوانساالری(
 افراد را   فعالیت  و آزادی  فردی  مالکیت  از حقوق  حفاظت  باید سیاست  هدف  این  به  رسیدن  برای دولت.  ناپذیر است  خدشه  فردی مالکیت
   اصل  راه  در این  مشکل اولین. شود  میسر می کننده  کنترل عنوان  به م و ه  تولیدکننده عنوان  به  از بازار هم  دولت  کار با خروج  کند و این دنبال

  ، صنایع  بزرگ  صنایع  کلیه  شامل  دولتی بخش«.  قرار دارد  در انحصار دولت  اقتصادی  اصلی های  فعالیت  اصل  این مطابق.   است  اساسی  قانون44
،   و تلفن  و تلگراف ، پست ، رادیو و تلویزیون  آبرسانی  بزرگ های  نیرو، سدها و شبکه ، تأمین ، بیمه ، بانکداری  بزرگ ، معادن  خارجی مادر، بازرگانی

 کار و   قانون  اضافه  به  اصل این. »  است  و در اختیار دولت  عمومی  مالکیت  صورت  به  که  و مانند اینهاست  آهن  و راه ، راه ، کشتیرانی هواپیمایی
 گذار از اقتصاد   پروسۀ  اقتصاد ایران  حال در عین.   است  را بسیار محدود کرده  خصوصی  بخش  فعالیت ، امکان  دولتی  اجباری عی اجتما تامین
 خواهد  دنبال  به ای  عدیده های ، بحران) درمانی شوک (  کوتاه  باال و در زمان  با سرعت  آزادسازی البته. کند  می  اقتصاد بازار را طی  به دولتی
   ناگزیر به  دولت  ولی  است  نداشته  و دستاورد چندانی  مانده  شعار باقی ، در سطح  اقتصادی  آزادسازی  سیاست  سال13   که  است درست.  داشت
   اقتصاد ایران تیساختار دول.     خواهد گرفت  شکل  اقتصادی  در عرصۀ  حداقل  از دولت  مستقل  حوزه  ترتیب  و بدین  امر است  این پذیرش

   گاه  تکیه ترین مهم. کند  می  تبدیل  ـ اقتصادی  مایشاء سیاسی  فعال  به  سازمانی  را با هر شکل ، هر دولتی  نفتی  با وجود درآمدهای ویژه  به
   به  حرکت  برای  الزم  شرط قتصادی ا  نظام  کردن  و غیردولتی  اقتصادی آزادسازی.   است ، اقتصاد دولتی  خاص  اراده  و حکومت اقتدارگرایی

  .  آزاد است  سیاسی  نظام  یک سوی
   خادم  دولت  مدرن در دنیای.   است  آن  و اهمیت  اقتصادی  آزادی  مسئله اند همین  قرار داده  مورد غفلت  اغلب  ایرانی  روشنفکران  آنچه

 در برابر  دولت.      است  مردم  به  وابسته  لحاظ  از این  دارند و دولت  اقتصادی  استقالل  دولت  به  نسبت اند زیرا مردم  حق  صاحبان  و مردم مردم
   معکوس  و دولت  مردم  میان  رابطه اما اگر این.  باشد  مردم دهد باید پاسخگوی  می  انجام  آن  از قبل  که هایی گیرد و هزینه  می  از مردم  که مالیاتی

   نیل  برای پس!  پاسخگو باشند  باید در برابر دولت  خواهند بود که  مردم این)   دولتی همانند اقتصادهای( شوند   تلقی دولت   مستخدم شود و مردم
 تنها  ف هد  این  به  رسیدن برای.  کارفرما نمود  دولت  را جایگزین  مستخدم  کرد و دولت  وابسته  مردم  به  اقتصادی  را از لحاظ  باید دولت  آزادی به

 بماند،   باقی  دولتی  تغییر کند اما اقتصاد همچنان  حکومت  سازمانی  شکل  که در صورتی.   است  اقتصاد آزاد رقابتی  وجود دارد و آن  راه یک
ماند و   می رفرما باقی کا  دولت  است  دولت  در دست  نفت  رانت  مالکیت  که تا زمانی.  خواهد داد  خود ادامه  حیات  به  همچنان اقتدارگرایی



  نوعی   به  که  است  این  کنیم  حرکت  آزادی  و سپس  اقتصادی  آزادی سوی   واقعاً به   که  این  مهم شرطهای  از پیش  یکی بنابراین.   رانت کننده توزیع
   دولت  افراد ولی  کل  شود بین  توزیع  یکسان  نفت شود و یا درآمد  خارج  دولت  از دست  آمریکا انحصار نفت  یا مثل یعنی.  شود  عوض  نفت نقش

   بسط نوعی.)  . .، کارآمد و غیرکارآمد و برنامه  و بی ، برنامه ، بداندیشی اندیشی با نیک( شود   خرج  که گونه  هر  نفت چرا که.  بگیرد مالیاتها را جدی
   اقتصاد بازار حرکت سوی   شود و به  کم  دولت دهد نقش  نمی  اصوالً اجازه  گیر تاریخی ن ای بنابراین.  دارد همراه   در اقتصاد به  و مداخله دولت  به

  . کنیم
   اقتصادی  و آزاد، نظام  مدرن های بنیاد دموکراسی.  آغاز کرد  آزادی های  و زیر ساخت  آزاد باید از مبانی  حکومتی های  نظام  به  نیل  برای

   رویکرد نباشد، ره  اگر ناظر بر این  روشنفکران مانیفست.  است)  بشر حقوق (  فردی  و آزادیهای  بر حقوق  خود مبتنی ه ک است)  بازار رقابتی(آزاد 
   و کل  گرفته  شکل و اقتصاد بازار رقابتی)  بشر حقوق (  فردی  و آزادیهای  محور حقوق  و آزاد حول  مدرن  سیاسی نظام.  نخواهد برد  جایی به

   مستقل  حوزه  شود تا راهگشای  تبدیل خواهی  جمهوری  جنبش  مطالبات ترین  از اصلی  یکی اقتصاد آزاد باید به.   است  داده  را تشکیل ای یکپارچه
. کنند  می فاعد»   دموکراسی سوسیال« دارند و لذا از   با اقتصاد بازار مشکل  ایران خواهان  از دموکراسی بسیاری.   شود)   مدنی جامعه ( از دولت

   آمریکا که  از نوع  دموکراسی لیبرال.    ثروت توزیع با   و سوسیالیسم   قدرت توزیع با    سروکار دارد و لیبرالیسم  منشأ قدرت اصوالً با   دموکراسی
   را ولو به  گستری  رفاه  که  اسکاندیناوی وع از ن  دموکراسی کند، با سوسیال  می  ـ مقاومت  ضعیف  سود طبقۀ  ـ ولو به  دولت  در برابر مداخلۀ بشدت
   ضروری  و غیره  و غیره  مختلف  اجتماعی های  و بیمه  و پرورش  و آموزش  و درمان  در امر بهداشت  دولت  و مداخله  سنگین  مالیاتهای بهای
 و حدود   شهروندان ، اختیارات  قدرت  توزیع ولی. اقتصاد بازار   و قبول  مردم  ـ رأی  است منشأ هر دو یکی.  دارند ای  عمده های داند؛ تفاوت می

  عدالت (  اجتماعی اند و عدالت  وابسته  چپ  سنت  به  ایرانی اکثر روشنفکران.  دارد  تفاوت  تا حدودی  دموکراسی  دو نوع  در این  دولت دخالت
   که  داشت  توجه  نکته  این  باید به ولی.  است»   ثروت توزیع « ، مسأله  دموکراسی ا لیبرال ب  آنان  مخالفت تنها دلیل. دانند  می  مُنزل را وحی)  توزیعی
   به  نسبت  بشدت  که  است هایی  از لیبرال  پوپر یکی کارل.  بر اقتصاد بازارند  و مبتنی ، متکی  اروپایی  دموکراسی  سوسیال های  نظام تمامی

. کرد  می  حمایت دولت»  گری مداخله «  بود و لذا از نوعی  حساس  ثروتمندان  سیاسی  و قدرت  مردم  اکثریت کت فقر و فال  اقتصادی نابرابریهای
 بهتر از   چیزی زیرا هیچ.   بودم  سوسیالیست  بود، هنوز هم  ممکن  فردی  و آزادی اگر پیوند سوسیالیسم«: نویسد  می   ناتمام در جستجویاما همو  

   رؤیای خواستم  می  آنچه  که  دریابم  بود تا من  الزم زمان.  باشد  برابر داشته  جامعه  در یک  و آزادی  ساده  کوچک  زندگی  انسان  که  نیست آن
   آزادی ردن ک افکند و با قربانی  خطر می  را به ، آزادی  استقرار تساوی  جهت  کوششی  و هر نوع  است  مهمتر از تساوی  و آزادی  نیست  بیش زیبایی
  . » هستند برقرار کرد  خواستار تساوی  که  کسانی  را در میان  آن توان  نمی حتی

 ما   که  متعارفی  اساسی  آزادیهای  این  که  است  فرض  رد این  من هدف«: گوید او می.   از لیبرالهاست  از بسیاری  متفاوت  رویکرد دِوُرکین  ولی
   برای  وجودشان کنند که  معنا را پیدا می  باالترین  شرطی  به  فردی ، حقوق  نظر من به.  دارند  تعارض  از بنیاد با برابری ایم  گذاشته  را حقوق نامشان

   حق  مدعی  کسی  و هر وقت  را تغییر بدهم  بحث  همیشگی  چارچوب خواهم  می من.  شود  داشته ، ضرورتی  برابری  دربارۀ  دفاعی  قابل هر نظریۀ
  آیا وجود این«:  بپرسم» ؟  نظر کنیم  صرف  حد باید از برابری ، تا چه  حق  این  به  کافی  احترام برای«:   کنم  سئوال  اینکه  جای  شد، به  فردی آزادی

   پایینترین  و رفاه  بهزیستی ردن فدا ک  قیمت  به گویند لیبرالیسم  می  که  را رد کنم  اتهام  این خواهم می» ؟  است  ضروری  برابری  حفظ  برای حق
   هر دو از تصور بنیادی  متعارف  فردی  و آزادیهای  اقتصادی  برابری  که  کنم  استدالل ام  کرده  سعی من... کند  می  از فرد حمایت قشر جامعه

 از   دفاع  منزلۀ  به  از لیبرالیسم  و هر دفاعی  است ر لیبرالیسم و موتو  محرک ، نیروی ، برابری گیرند و، بنابراین  می  سرچشمه  استقالل  معنای  به برابری
  .  »  است برابری

رشد . اند  کشور شهرنشین  درصد جمعیت65 تقریباً   و اینک  یافته  گسترش  شدت  شهرها به  به  فرآیند مهاجرت  گذشته  دو دهه ـ در طول5ـ2ـ4 
.     است  آورده  فراهم خواهی  دموکراسی  را برای  مساعدی های ، زمینه  متوسط خصوصاً رشد طبقه و   عالی  و آموزش  متوسطه ، آموزش با سوادی

.   است  اثر کرده  و سانسور را بسیار دشوار و کم ، کنترل) ، اینترنت ، ماهواره ، فاکس  همراه ، تلفن ، تلفن رادیو، تلویزیون (  ارتباطی  وسایل توسعه
فرایند .   سازد را امکانپذیر می»   کامالً سریع  دموکراتیک انتقال «  که  است  ای  ساختاری  از تحوالت  یکی  شدن  جهانی گیدنز،  آنتونی بگمان

   کنترل  برای  و تالش  است پذیر شده  چیز رویت  همه اینک.  پذیر نیست  امکان  چیز در آن  هیچ  کردن  مخفی  که  آفریده  فضایی  جهانی یکپارچگی
  دست  به  بیشتری  اطالعات کند؛ زیرا هر چه  می  را دموکراتیزه  جامعه  وضوح  باز، به  اطالعاتی نظم«:   است  بسیار دشوار و ناممکن  امری العاتاط

   اقدامات  از جمله  اقداماتشان  کردن  پنهان  دولتها را برای  توانایی  ارتباطات  جهانی سیستم»   کار گیرید  به  را در جامعه توانید آن آورید، بیشتر می
از .  شود  مربوطه  دولت های  تغییر سیاست تواند منجر به  می  دید بودن  در معرض دهد و همین  می  کاهش  مردم  تیزبین  بشر از چشم  حقوق ناقض
   کشورهای  وسیلۀ  به  جهانی  اقدام  یا حتی المللی ر بین فشا  اعمال تواند منجر به  می  ارتباطات  جهانی  صنعت  توسط  شده  ارائه  اطالعات  گذشته این

  . شود دیگر بر ضد کشور خاطی
 نیاز   و روزنامه  کتاب  چاپ در ترکیه.   نیست  مقایسه  همجوار قابل ، با کشورهای  ارتباطی  و تکنولوژی  اطالعات  ما، از نظر آزادی  وضعیت  البته

 و   از اینترنت استفاده.  دارند  کشور فعالیت  در آن  خصوصی  تلویزیونی  کانال280 و   خصوصی  رادیویی کانال 1056   اکنون هم.  مجوز ندارد به
   دستگاه8/13 و   فاکس  دستگاه6/1،   همراه  تلفن13،   تلفن  خط224،   تلویزیون  دستگاه309 هر هزار نفر   ازای  به در ترکیه.   آزاد است ماهواره
   با مجموع  روزنامه400 از  بیش.   است  هزار نفر جمعیت  هر ده  ازای  به6/3   با اینترنت  ارتباط تعداد خطوط. وجود دارد ) pc (   شخصی رایانه

  ترکیه). د وجود ندار  محاسبه  تیراژ آنها در این  وجود دارد که  و ماهنامه  نامه  هفته تعداد زیادی. (شوند  می  چاپ  نسخه  میلیون7 حدود  تیراژی



  در سال.  نفر رسید  میلیون7/7   و به  یافت  نفر افزایش  میلیون  یک  تعداد گردشگران1995 تا 1994تنها از .   است  توریستی  از کشورهای یکی
 سفر   ترکیه  به1995  نفر در سال   یک  آلمان  نفر جمعیت40 دیگر از هر   عبارت به.  سفر کردند  ترکیه  نفر به  میلیون6/2 حدود   تنها از آلمان1995
.  دالر رسید  میلیون900 میلیارد و 8   به2001   دالر و در سال  میلیون600 میلیارد و 7   به2000   در سال  توریست  کشور از بخش درآمد این. نمود

 5   به  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد افزایش7/4  با  ترکیه  خارجی  تعداد گردشگران2002   سال  اول  ماه  در شش  ترکیه  آمار دولتی براساس
  اینکه. اند  داشته  دیگر کشورها ارتباط  با شهروندان  سطحی  در چه  ترکیه  مردم  که  است  درآمد نشانگر آن این.  نفر رسید838 هزار و 39 و  میلیون

 نمایند، باید   کشور دیدن ، از یک  و متعارض  و آرا و افکار متفاوت  زندگی مختلف  های ، با سبک  نفر خارجی  میلیون  حدود ده  سال  یک در عرض
   پنج اگر ساالنه. باشد  می  امر ناممکن  این  آن  بدون  باشد، که  کشور وجود داشته  آن  شهروندان  در میان  و رواداری  و تسامح  از تساهل حداقلی
 و   ماهواره  مثل ، چرا که ایم  کرده  را تعطیل  گردشگری ما صنعت.  بار خواهد آورد  به  پیامدهایی کنند، چه سفر   ایران  به  گردشگر خارجی میلیون
 اعضاء  شود تا با جداسازی  می  کوشش  یا کمونی ، سیاسی  مذهبی در جنبشهای.  هراسیم  می  آن  و اجتماعی ، سیاسی  فرهنگی  از پیامدهای اینترنت

 با   مبارزه ما نیز از طریق. دور نگهدارند»  دنیایی«یا »   بر باد دهنده ایمان«، » کننده منحرف «  تأثیرات ، اعضا را از همه مانند صومعه مجزا،  در مکانی
 خود  گرایان اقتدار ، وقتی  اقداماتی  سود از چنین اما چه.   کنیم  تبدیل  صومعه  یک  کشور را به خواهیم  ؛ می  و گردشگری ، اینترنت ماهواره
  هیچ»   بسته جامعه« ایجاد  پروژۀ. اند  در آورده  کنترل  کشور را به  مهم  از قوای  برخی  و تجدید نظر طلبان  نفوذیها، بدعتگزاران اند که مدعی

   حکومت ها و تأسیس پنجرهها و   درب  آگاهانۀ گشودن.   است  خود در آورده  تسخیر فرهنگ  را به  کثیری  اذهان  و دشمن  نداشته دستاوردی
  .  ما است  مشکالت گشای گره»  باز جامعه« بر   و مبتنی  متکی دموکراتیک



  
  
  
  
     پنجم فصل 

  )ها تاکتیک (  غایات  به  رسیدن های  روش
  
  های ، تاکتیک  هر استراتژی یول.   و نیکو است  ضروری ، امری  بر سر آن  توافق  به  آزاد و رسیدن  و گوی  گفت  از طریق  استراتژی تعیین 

  ای  در زمینه  اهداف  آن  به  رسیدن  جهت  ابزار و وسایل ترین  مناسب  و جستجوی  اهداف  انتخاب راهبرد، مستلزم. کند  می  با خود را طلب متناسب
   از تعامل  است ، عبارت  راهبردی کنش. کنند  می، تغییر  زمان  عامل  به  با توجه  مناسب راهبردهای.   است  از زمان  خاص ای  و در لحظه خاص

 آنها در  که)  ساختارمند شده ( ای  گرفته  شکل  از پیش های  ساختار، و زمینه  توسط  شده  محاط  حال  در عین  ولی  و آگاه  اراده کنشگرانِ صاحب
   معنی  به  استراتژی  حجاریان در نظر آقای.  هستند هایشان  کنش  طریق از  متصلب  تغییر ساختارهای  قادر به  کنشگران  حال در عین. اند  ساکن آن

اما از منظر .  اند  مختلف  دو استراتژی  خواهی  و جمهوری  خواهی  معنا مشروطه در این.    است»   تغییر ساختاری  برای  نو در انداختن طرحی«
 کرد؟   باید تکیه  چیزهایی  و از کجا باید آغاز کرد؟ بر چه  است  چگونه  هدف  به دن فرآیند رسی  نمود که  باید روشن  استراتژی  در یک دیگری
 باید کرد و   چه  سیاسی  رژیم  و عملی  مثالً با ساختار حقوقی  شود که  داده ها پاسخ  پرسش  این  باید به  باید باشد؟ در هر استراتژی  راهنما چه اصول
   ممکن  تشکیالتی ها و مقدورات  ظرفیت  و کدام  بالفعل  اجتماعی  نیروهای  کدام  کار با اتکا به  رساند؟ این سرانجام   کارها را به  باید این چگونه

   چگونه  آن  مخالف  نیروهای  نیروها در مقابل  این ؟ آرایش  چیست  متشکل  سیاسی  و کانون  اجتماعی  نیروی  آن  پیوند دهنده های شود؟ رسانه می
   و فرامرزی المللی  بین  عوامل  از ناحیه  که  کرد؟ فرصتها و تهدیدهایی توان  می  آنها چه  و در مقابل  چیست  مقابل  طرف  محتمل  اقدامات؟ است

  ...؟ و  چیست  حرکت  و اخالقی  عملی  راهنمای ؟ اصول  ایجاد تغییر چیست ؟ ابزار و مراحل وجود دارد چیست
کند، ما با سر   می  استفاده  فکر کردن  برای رود و از عقل  می  با دو پا راه  مدرن  اگر انسان قرار نیست.   آموخت  درس  بشریت  باید از تاریخ

نها آرما. اند  بنا نهاده  فراوان  و مجاهدۀ  و کوشش  و سعی  و درایت  با عقل  جدید را آدمیان دنیای.   نماییم  را تعطیل  عاقله  و قوۀ  برویم خود راه
   به  شان  دهند دلبستگی  نیاز دارند تا نشان  آزادیخواهی  انسانهای  اقدامات  مجموعه  خود درآورند، به  و صورت  شکل  را به  واقعیت  آنکه برای

  .»نند هجرا مستحق«کنند، انصافاً   می زنند و از یارگله  می  عشق  الف  که آنان. جوشد  می  وجودشان  از عمق  انسانی ارزشهای
   و ایجاد نظام  دموکراسی  به  رسیدن  برگزیند، برای  هدف  عنوان را به) عیار  تمام جمهوری=  دموکراسی ( ساالری ، مردم  فردیاگر ـ  5 

  : دارد  وبر، دو سطح  تعبیر ماکس ، به عقالنیت.  کار گیرد  را به  باید عقالنیت جمهوری
  . مدعا و  دلیل تناسب:   نظری ـ عقالنیت1ـ5 

،  سلبی (  دلیل  نوع سه.   است  ارحج  آن های  بدیل  تمام  به  نسبت  جمهوری  شود که  مدعا ارائه  با این  متناسب  باید دالیل  نظری  در سطح
  .   است  شده  مدعا ارائه  این برای)   و تاریخی ایجابی

. برکنار کرد) آمیز  مسالمت  روشهای به (  خشونت  به  توسل  را بدون  حاکمان انتو  می  در آن  که  است  نظامی دموکراسی:   سلبی ـ دلیل1ـ1ـ5 
  .   نامعین  نتایج  به  رسیدن  برای  معین  است  روشی دموکراسی.  دارد  کمتری  و رذایل ، آفات  بدیل های  نظام  تمامی  به  نسبت  نظام این

  تضمین)2   از خودکامگی اجتناب) 1:  دارد  مزیت  یازده  کم ، دست  غیرآن  بدیل  هر نظام با  در مقایسه دموکراسی:   ایجابی ـ دلیل2ـ1ـ5 
 از  حراست) 7   انسانی تحول) 6   اخالقی خود مختاری) 5 خود   سرنوشت تعیین) 4   و عمومی  فردی های  آزادی تأمین) 3   بشر و شهروندی حقوق
   به  که  اقتدارگرا و ایدئولوژیک های  رژیم جنگند، برخالف ها با یکدیگر نمی دموکراسی ( جویی صلح) 9   سیاسی برابری) 8   اولیه  شخصی منافع
 یا   یک  فقط  نحو نه  بهترین  به  دموکراسی  لیبرال نهادهای)11   اقتصادی رونق) 10) جنگند  با یکدیگر می  حقیقت  در انحصار داشتن  ادعای دلیل

  .دهند  می  خیرها را در خود جای  ممکن  طیف  وسیعترین  از خیرها، بلکه معدودی
   مقایسه  سیاسی  با دیگر نظامات  تاریخی  را از نظر دستاوردهای  نظام  این  وقتی  خواهان  جمهوری بنابر نظر برخی:   تاریخی ـ دلیل3ـ1ـ5 
   یک  چگونه دهد که  می  ارائه  سؤال  این  به  در پاسخ  جدی  کارسیاسی دستور  حاضر یک  در حال  که  است  نظام  این  و فقط  نظام ، این کنیم می

   حاکمان  قدرت آزار در پناه  نسبتاً بی  زندگی  یک  برای  و فرصت ، رفاه  امنیت  مطلوب  درجۀ  یک  به تواند امروزه  می  مفروض  انسانی اجتماع
 هر طور  آورد تا شهروندان  می  فراهم  جهانی  اقتصاد پویای  یک  درون  شدۀ  تجاری جامعۀ   در یک  و مرفه  امن  محیطی جمهوری. امیدوار باشد

 سود   افراد بسیاری تواند به  می  که  است  ظرفیتی  دارای  بر اقتصاد آزاد رقابتی  متکی جامعه.  سر برند  خود را به  زندگانی  است شان  دلخواه که
   آن  دخالت  مالحظه  قابل ، محدود بودن  نظام  این  موفقیت  دلیل  ندارد، بلکه  ربطی  سیاسی  قدرت  صاحبان یا هوش قصد و   به  ظرفیت این. برساند
   را مجاز داشته  زندگی  مختلف های  سبک  نظام این.   و بازار جهانی  اقتصاد داخلی  تولید و توزیع حوزۀ:   است  بوده  زندگی  خاص  حیطۀ در یک
  .کند  نمی  تحمیل  شهروندان  را به  از سعادت  خاصی  و مدل  از زندگی  واحدی کل و ش است
  .  و اهداف  وسایل تناسب:   عملی ـ عقالنیت2ـ5 



 آزاد و  ، انتخابات  منتخب  نیازمند مقامات دموکراسی.  را برگزید  دموکراسی  به  رسیدن  ضروری های  و روش  باید وسایل  عملی  در سطح
   تمامی  مشارکت و حق) ها  و انجمن احزاب (  مستقل ، تشکیالت  رسانی  اطالع  بدیل  و رفتار، منابع  و بیان  اندیشه ، آزادی  و ادواری نهمنصفا

 اهدا   یا ملتی فرد  به  و مجانی  را مفت و دموکراسی» شود  میسر نمی  گنج  رنج نابرده «  طور طبیعی  به ولی.   است  سیاسی  در نهادهای شهروندان
،  ای  کلیشه با تکرار سخنان.  نیستند  مردم  حاکمیت  حق  و قبول  خود با دیگران  قدرت  توزیع  حاضر به  وجه  هیچ  اقتدارگرا به حاکمان. کنند نمی
   مردم  به توان نمی...  و بد است  ، دیکتاتوری  است  خوب  ملی ، وفاق ناپذیر است  بازگشت ، اصالحات  است  خوب  اصالحات  چون  و مبهمی کلی

   به  نخواهد شد، ولی  ناراحت  کس ، هیچ  بد است شود ظلم  می  گفته تا وقتی.  خواهد کرد  مخالفت  کلیات  با این  کسی چه.   یافت  دست ساالری
 اینانند،   ساختاری  اصالحات  مانع ، نهادها و نیروهای است   خودکامه  فرمانروا فردی  و فالن  است  ظالمانه  سیاسی  نظام  شود فالن  گفته  اینکه محض
  لذا برای.   مقصود است  راهگشای  که  است  مدنی  شجاعت و همین.   است  با ریسک توأم»   مشخص  از وضعیت  مشخص تحلیل«. شود  آغاز می مشکل

 گیدنز و   آنتونی  گفتۀ  جدید، به  جوامع  از اوصاف یکی»  ریسک«مگر .   را پرداخت  آن الزم»  هزینه« کرد و   باید ریسک  دموکراسی گذار به
( و خطر  ) risk (   معاصر را بیم  جهان دانند؟ فضای  متأخر نمی  مدرنیته را خصوصیت ) risk society (   زده  بیم  جامعه  و آنان ، نیست  بِک الریش

danger ( نیستم  دموکراسی  آوردن  دست  به  برای  کردن  ریسک  اما حاضر به پذیریم  از امور را می ری بسیا  ما ریسک وقتی.     است  کرده احاطه   ،
   دارد؟  جایگاهی  ما چه  در میان دموکراسی

  ینافرمان« جز   باشد، راهی ناممکن)  جمهوری (  دموکراسی  معشوق  گرفتن  در آغوش  قوانین  در چارچوب وقتی:   مدنی ـ نافرمانی1ـ2ـ5 
 و   بدتر قوانین  ندانند و از آن ها را اخالقی  و سیاست ، قوانین  نباشند، آدمیان ها عادالنه  و سیاست  قوانین وقتی.  نخواهد ماند باقی»  مدنی

  .  بگشاید النیت و عق  و اخالق  عدالت  روی  به تواند راه  نمی  مدنی  جز نافرمانی  روشی  بیابند، هیچ  و خطرناک ها را نابخردانه سیاست
در .  رسید توان  نمی ای  هر نتیجه  به  از هر راهی  که  است  بدیهی  نکته این.   است ها و اهداف  روش  تناسب  عملی  عقالنیت  طبیعی  مقتضای

.   است  و آفتاب ، بذر، آبیاری مناسب   زمین  محصول میوه.   است  شده  تعبیه  اهداف  به  رسیدن  برای  خاصی های  راه  اجتماع  و عرصه  طبیعت عالم
   قیمتی  هم دموکراسی.   نیست  یکسان  با روسی  خرید هواپیما آمریکایی  ـ سیاسی  اقتصادی هزینه.   است  گذاری  کار و سرمایه درآمد، محصول

   قیمت  باید با پرداخت  که  است  خریدنی  کاالیی  دموکراسی باشد که  معنا نمی  امر بدان این. آید  نمی  دست  به  آن  پرداخت  بدون دارد که
 در  ولی.   است  تولید کردنی  شود دموکراسی  گفته ، بهتر است  نماییم  استفاده  از تعابیر اقتصادی اگر مجبور باشیم.  را وارد کرد  آن مناسب

   است ممکن.  متولد نخواهد شد ، دموکراسی  دموکراسی  وجودی ایه  شرط  پیش  تحقّق  صرف به.  ندارد  امکان  هزنیه ، تولید بدون  هم اینصورت
  به.   نیاز است  هم  هزینه  و پرداخت ، جسارت  شجاعت لذا به.  آورد  عمل  به  ممانعت  دموکراتیک  نظام  توتالیتر از تاسیس  توتالیتر یا شبه  نظام یک

   و پرداخت  فداکاری  حاضر به  راه  در این  که  است  و مبارزی  شجاع وجود آدمیان   ظهور دموکراسی های  شرط  از پیش تر یکی تعبیر درست
   را در جوامع دموکراسی.   است  آنها مهم  برای ساالری  واقعاً مردم  دادند که  نشان در عمل...  و ، دوبچک ماندال، واتسالو هاول.  باشند هزینه

   ناعادالنه ایستند و قوانین  می  اقتدارگرایان  در مقابل  هزینه  با پرداخت ها هستند که»  سوکی  سان اتون«ند، بر  نمی  پیش  نشینان  عاج اقتدارگرا برج
 و   خیالی ، آرمانی  هزینه دموکراسیِ بدون.   بردار است  هزینه ، ولی)آمیز غیر خشونت(آمیز   مسالمت  عملی  مدنی نافرمانی. کنند  می  را نقض شان

   را به  آن  هزینه تواند بدون  نمی  یابد ولی عیار دست  تمام  جمهوری  به  خشونت تواند بدون  می  آزادیخواهی جنبش.     است اممکن ن سودایی
   شرکت وقتی.  آمیز است  مسالمت های  از فعالیت  نمونه ، یک  انتخابات تحریم.     بار گریخت  خشونت  انقالب  باید از یک در هر صورت.  آورد دست

   عملی  انتخابات دهند، تحریم  می  خود جلوه  معشوق  به  را رأی  آن  اقتدارگرایان  ندارد، بلکه  درپی  دستاورد مثبتی  تنها هیچ  نه در انتخابات
   ندارد، ولی  درپی ای  هزینه  هیچ م مرد  برای  انتخابات تحریم. گذارد  می  نمایش  را به  مردم آمیز نارضایتی  مسالمت ای  شیوه  به  که  است عقالیی
کنند،   می  در انتخابات  شرکت  عدم  به  را تشویق  و مردم  را تحریم  انتخابات  طور علنی  رسماً و به  که ها و افرادی  گروه  برای  است ممکن
  ، یکی  رفراندوم ، تا برگزاری  بعدی  انتخابات  کلیه تحریم. رد ک  نباید شرکت  انتخاباتی ، در هیچ  رفراندوم لذا تا برگزاری.  باشد  داشته هایی هزینه

   کاندیداتوری  عدم بلکه. شود  نمی  دادن  رأی  عدم  محدود به  فقط تحریم.   عیار است  تمام  جمهوری  به  رسیدن  بسیار مؤثر برای های از تاکتیک
   مدنی ، نافرمانی  انتخابات تحریم. (  نیست  انتخابات تر از تحریم  جویانه ، مسالمت آمیزی اض اعتر  سیاسی  عمل هیچ.   است  انتخابات  تحریم  الزمۀ هم

   از ماهواره  استفاده ولی.  شود  نقض  قانون ، آن  شرکت کند تا در اثر عدم  نمی  در انتخابات  شرکت  به  را مکلف  همگان  قانونی  هیچ چرا که.  نیست
   مدنی  نافرمانی  نوع ، یک  قضاییه  قوه  احضارهای  به  توجه ها و عدم  دادگاه تحریم.   است  مدنی آمیز از نافرمانی لمت کامالً مسا  نمونه یک

  تواند در عمل  تعداد را می  چه  قضاییه  قوه  که  است  این  پرسش ولی.   است  بازداشت ، متضمن  نرفتن چرا که.   دار است آمیز و هزینه مسالمت
 افراد  با اینکه. اند  نکرده  را بازداشت  اخیر تقریباً کسی  سال  در یک  دلیل  همین  ندارد؟ به  بیشتری  آنها هزینه  نماید؟ مگر بازداشتها برای زداشتبا

.   است  بسیار سنگین  نظام کار برای   این  هزینه چرا که.   است  نکرده  زندان  آنها را راهی  قضائیه  قوۀ اند، ولی  شده  قطعی  حکم  به  محکوم زیادی
   خود که  هدف ، به  هزینه  پرداخت  بدون کاران  کند و محافظه  پیشه  سکوت  از زندان  ترس  دلیل دارند تا او به  می  سرفرد نگاه  را باالی آنها حکم

  .) وجود ندارد ـ سیصد نفر  دویست  بازداشت  و توان امکان.  یابند ، دست  است  و وحشت ایجاد رعب
   دارد و سر دیگر آن  مهم های  مسئولیت  در حاکمیت  سر آن  یک  که  وسیع  جبهۀ  نماید؟ یک  پیشه  مدنی تواند نافرمانی  می  کسی ـ چه2ـ2ـ5 

  .  کند  مدنی  نافرمانی  به تواند اقدام ، نمی  است  محروم  سیاسی  از حقوق  طور کلی به
   در همان اند، بلکه  را پذیرفته  فعلی  قانونی  تنها چارچوبهای  نه آنان.  بزند  مدنی  نافرمانی  به تواند دست  نمی ت حاکمی  طلب  اصالح  بخش
   به  حداقلی پذیرند، تا مطالبات  را می  نگهبان  شورای  و ایرادات  شرایط گویند تمامی می. کنند  می  را دنبال  حداقلی  و مطالبات  اهداف چارچوب



   نیز دست  از حاکمیت  خروج پروژه.   یافت  عیار دست  تمام  جمهوری  به توان  نمی  حاکمیت  طلب  اصالح  بخش لذا از طریق.  برسد صویبت
  اش» وقت « به   را موکول  دارند، آن  را قبول  آن ثانیاً آنها که.  ندارند  را قبول  آن  حاکم  طلبان  اصالح  اوالً اکثریت چرا که.   است نیافتنی

   که کنند تا خود را با ریسکی  نمی  معیّن روشنی»  پیشینی «  معیارهای  آن زیرا برای. رسد  نمی  از راه  هیچگاه یا زمان»  وقت «  این ولی. کنند می
،   نظام ناپذیری  اصالح  به  در اعتراض انطلب  از اصالح ، هیچیک  قانونی  دورۀ لذا تا پایان.  ننمایند شود مواجه  می  قدرت  دادن  از دست منجر به

   شورای  توسط  آنها در دور آینده گویند تا صالحیت  می  سخن ای  گونه  به  اکنون  از هم  بسیاری  است سهل.  نخواهد کرد  را ترک حاکمیت
  .   است  داده  خود را از دست  تهدید کارایی ن باشد، ای  رقیب  ترساندن  تهدید برای  صرفاً یک  از حاکمیت اگر خروج.  تأیید شود نگهبان

 نزند   گره  حاکمیت  طلب  اصالح  بخش  خود را به  سرنوشت  خواهی  جمهوری  جنبش  وجود ندارد که  جز این  راهی  هدف  به  رسیدن  برای
   طلب  اصالح  بخش  که  و راهی روش.  بردارد  گام) عیار  تمام جمهوری (  اصلی  هدف  سوی  گیرد و به  از آنها در پیش  خود را مستقل و راه

  تنها راه.   آنها امید بست  به توان  و لذا نمی  است ، ناممکن  آنان ، بوسیله  ساختاری  اصالحات  که  است  دارد این  که ای ، تنها نتیجه  برگزیده حاکمیت
  طلبان ، متحد شوید، شعار اصالح  خواه آزادیخواهانِ جمهوری. (  است کمیت حا  طلب  اصالح  از بخش  خواهی  جمهوری  جنبش ، استقالل ممکن
  ).  است واقعی

   ائتالف  یک  از حکومت  خارج  مخالف های ابتدا باید گروه.   است  دموکراسی  به  گذار از اقتدارگرایی  الزم ، شرط  مخالف  گروههای  ائتالف
 از ابتدا   اینکه  نمایند، نه توانند با آنها مذاکره ، می  همکاری  به  حکومت  طلبان  اصالح  تمایل  در صورت ف ائتال  این  دهند، آنگاه  تشکیل گسترده
   گذار به  که در کشورهایی.  ما بگشایند  از کار فروبستۀ  نکنند و منتظر بمانند تا آنها گره  کاری  آنها بسپارند، هیچ  را به  خواهی  جمهوری سرنوشت

   با این  حکومت طلبان  و اصالح  ایفا کرده  خواهی  مستقلِ غیرحکومتیِ دموکراسی  را جنبش  اصلی ، نقش  است  شده  پیموده  غیرانقالبی یها روش
د خود را  وجو  یا فشار از پایین  مدنی  نافرمانی  بگیرد و از طریق  شکل  خواهی  جمهوری  مستقل  جنبش وقتی. اند  کرده  و همکاری  همدلی جنبش

ماندال .  نماید  زنی  و گو یا چانه  عیار گفت  تمام  جمهوری  به  نظام  رفراندومِ تبدیل  برگزاری  دربارۀ تواند با دولت  می  کند، آنگاه  تحمیل  دولت به
   سیاه  اکثریت  به  قدرت  واگذاری مجبور به آپارتاید را  ، دولت  زنی  و گو و چانه  گفت  و سپس  مدنی  نافرمانی  آفریقا نیز از طریق  ملی و کنگره
   نمایش  به  غربی  کشورهای  در خیابانها و فرار به  شمع  کردن  را با روشن  مدنی  نافرمانی  مردم  شرق  بلوک در کشورهای.  کشور کرد پوست

  . کرد  سیاسی  رژیم  نوع  دربارۀ  رفراندوم  برگزاری  به را مجبور ، دولت  مدنی  نافرمانی آمیز، از طریق  مسالمت های  روش باید به. گذاشتند
 را   رژیمی اگر روشنفکران.   است  روشنفکران  و بقا نیازمند همراهی  دوام ، برای  کنونی ، در دوران هر رژیمی:   روشنفکران ـ نقش3ـ2ـ5 

  .  نخواهد داشت  دوام  امکان  رژیم  نمایند، آن  را عرضه  بدیل های  مدل  بدانند و در آثارشان نامشروع
 بگیرد و  ، شکل  خواهی  جمهوری ، با استراتژی  از روشنفکران اگر ائتالفی. اند  خواهی  جمهوری  جنبش  واقعی ، رهبران  روشنفکران

 و دیگر   واتسالو هاول77  بیانیه.     آنها خواهند رفت ، بدنبال  جوان ، خصوصاً نسل  جامعه  اتخاذ گردد، کل  یاد شده  مناسبِ استراتژی های تاکتیک
 طور   وجود دارد، به  صدها تن  آنها امضای  در پای  که هایی تواند با بیانیه  می  روشنفکری جریان.  بود  منظوری  چنان ، راهگشای  چک روشنفکران

  بدین.  نماید  را هدایت  مدنی  و نافرمانی  را دنبال انه آزادیخواه ، مطالبات  بشر را محکوم  حقوق  ظاهر شود، موارد نقض  عمومی  در عرصه فعال
   هزینه  پرداخت  امکان  کنونی  در شرایط  خواهد شد و نظام  از افراد توزیع  تعداد زیادی  بین چرا که.  خواهد آمد ها نیز پایین  هزینه ترتیب
   مسائل  عین  که  کرده  مطرح  روابط  گسترش  را برای  اروپا شرایطی حادیه حاضر ات در حال.  را ندارد  دهها یا صدها دگراندیش  بازداشت سنگین

   اروپا را در کنار آمریکا قرار خواهد داد و فضای  اتحادیه  سیاسی  و تشدید سرکوب  دگراندیشان  گسترده بازداشت.   آمریکا است  از سوی مطروحه
 را زیاد  کاران  محافظه  سرکوبگری  قدرت  که  است  این  گران  تحلیل  از مشکالت یکی. اهد کرد خو  آمریکا فراهم  خصمانه  اقدامات  را برای ذهنی

  .گیرند  در نظر می  را بسیار کم  مخالفان و قدرت
آمیز و  عتراض ا های ، جنبش  فردی  و رفتارهای  ـ سیاسی  اجتماعی ، ساختارهای  فرهنگی ؛ ارزشهای   سیاسی های  فرصت نظریه   ـ برمبنای3ـ5 

،   ساختاری شرایط. دهد  را مورد تأکید قرار می  فرمانروایی  و برداشتهای ، اهداف  فرهنگی باورهای. کنند  می  را تبیین  اجتماعی تأثیر آنها بر تحول
   تعبیر افراد از پیامهای  نیز چگونگی اریبُعد رفت. کنند  می  قدرت  آنها اعمال  از طریق  سیاسی  رهبران دهد که  قرار می  را مورد توجه سازمانهایی

  . کند  می  را تشریح  سیاسی  سازمانهای  و راهبری سیاسی
   یا سوسیال  دموکراسی مثالً لیبرال (  و مطلوب  ممکن های  بدیل  ساختن  بابرجسته  سیاسی  اجتماعی  و سازمانهای  فرهنگی  هنجارهای

   کنندگان  کارآمد، مشارکت  رهبری  به  سیاسی موفقیت. گذارند شوند، تأثیر می  می  برگزیده  سیاسی  اقدام  برای  که ، بر راهبردهایی) دموکراسی
   که در صورتی.  دارد  بکوبد، بستگی  را درهم  حاکم  دولت ، قدرت کنندگان  اعتراض  قدرت  در آن  که  ساختاری متعهد، و وضعیتی

   هماهنگ  مختلف  گروههای ها را در بین  کنند، فعالیت  استفاده  با مهارت کنندگان  حمایت  بسیج  خود برای  بتوانند از منابع کنندگان اعتراض
   موفقیت  امید به  ساختاری  شرایط برخی.  نظر خواهد رسید  به  روشن  هدف  به  انداز دستیابی  چشم  کنند، آنگاه  غلبه  مخالفان نمایند، و بر مقاومت

 کند، و با   را تقویت  درونی  یابد، انسجام  استقالل  دولتی  بیاندازد، از کنترل  را از تحرک آمیز باید مخالفان  اعتراض جنبش. دهند می  را افزایش
  . بزند  ائتالف  به  دست  ملی  و مؤسسات  سیاسی ، احزاب  مدنی گروههای
   علی  بر نقش  ساختاری های تبیین.   است  انسانی  و کنش  ساختاری  عوامل  به وجه ت  متضمن  دموکراسی  به  فرایند گذار از اقتدارگرایی  تبیین

. ورزند  تأکید می  نظام  دگرگونی  فرآیندهای  طی  نخبه  کنشگران  احتمالی های  بر انتخاب  گرایانه  اراده های  تأکید دارند و تبیین  اجتماعی روابط
   عمل  خاصی  و اجتماعی  سیاسی  در چارچوب فاعالن.  نمود  همراه  ساختاری های  را با محدویت  سیاسی ها باید کنش  نظام  دگرگونی در تبیین



  کنشگران. آورند  می  فراهم  آنان  عمل  برای  و فراخناهایی  انتخاب  برای  چارچوبها تنگناهایی روند، و این  خود می  هدفهای  دنبال کنند و به می
 در   مانورپذیری های  از حاشیه دهند بلکه  را تغییر می  استراتژیک  تنها مواضع ، نه  دموکراتیک های  نظام  اقتدارگرا به های ظام با گذار از ن مرتبط

 فرمانروا با  روابط: شوند  می  مشخص  بسیار مهم  رابطۀ  سه  با تحلیل  مانورپذیری مرزهای. جویند  سود می  ساختاری های  محدودیت چارچوب
   خارجی  قدرت و رابطه)   داخلی  اجتماعی نخبگان (  فرمانروا با جامعه ، روابط)  ـ انتظامی  نظامی  فرمانروا با نیروهای  رابطه  ویژه به (  دولتی ادهاینه

  .کنند  می  گذار را تعریف  ساختاری های  زمینه  روابط این.   داخلی با کنشگران
دهد و   نهادها نفوذ می  تمامی  خود را به حامیان. گیرد  را از آنها می  دولتی  نهادهای  عمل  و آزادی استقالل اقتدارگرا  های  فرمانروا در نظام

   را متکی  نظامیان فرمانروا بقای.  کنند  او عمل  میل اند تا مطابق  حاکم  منتظر فرامین  حکومت  ارکان تمامی. کند  خود می  فرمان  به  را گوش همه
   مدنی  جامعه سرکوب.  نیستید ، شما هم  نباشم  اگر من کند که  القاء می چنان.  برندارند  او دست  از حمایت  هیچگاه کند تا نظامیان  خود می  بقای به

کند   خود می یشات فرما  را مطیع  قضایی دستگاه. کند  می  تضعیف  آنها را در نظر مردم  مشروعیت  ترتیب کند و بدین  می  را تشویق  نظامیان توسط
) فرمانروا (  زمینی  خدایگان  این  و دعاگویان  ثناگویان  به  دولت  دستگاه تمام.  کند  حبس  را در زندان  مخالفان  فرمایشی  دادگاههای  وسیله تا به
  نماید و بر شکاف  می  طرد و منزوی  سیاسی ز عرصه را ا  و روشنفکران فرمانروا نخبگان. اند  طردکننده های  اقتدارگرا نظام های نظام. یابند  می تقلیل
  ، قابلیت  حمایت ، یا عدم  آن های  توانایی  و تقویت  حاکم  از نظام با حمایت)   خارجی های قدرت ( المللی  بین عامالن. افزاید  می  ـ دولت ملت

  .دهند  می  یا افزایش  را کاهش  اجتماعی مانور کنشگران
  های و دموکرات)  خواهان مشروطه(روها  ، میانه  حاکم طلبان  و اصالح کاران محافظه: شوند  می  تقسیم ار گروه چه  به  کنشگران

  ها حفظ  آن استراتژی.  فرمانروا متعهدند  حکومت  کردن  دائمی  به  قید و شرطی  هیچ ، بدون  نظام کاران محافظه.  مخالف)  خواهان جمهوری(
 محدود   با اصالحاتی  آنند که  دنبال آنها به. دانند  فرمانروا نمی  بقای  به  خود را منوط ، بقای  حکومت طلبان اصالح.   است کن مم  هر شکل  به قدرت
  رتباط ا ، درصدد قطع  نظام  طلبان  باشند، اصالح  پیشرفت  در حال  مخالفان  که  بحرانی در شرایط.  و کارآمد کنند  را تقویت  و آن  را حفظ نظام

  . آورند  چنگ  به طور کامل  را به  با او برخیزند تا قدرت  رویارویی آیند و شاید به خود با فرمانروا برمی
   تحوالت  دنبال  به  دموکرات مخالفان.   است  نظام  در چارچوب  حاکمه  فرمانروا و هیأت  برکناری رو محدود به  میانه  مخالفان  هدف
  .کنند  می  دفاع  کامال دموکراتیک  نظام  یک  به  نظام  بنیادین لاند و از تحو ساختاری

   را معین  نظام  سیاسی  توسعه ها، مسیرهای  زمینه  در این  مانور استراتژیک  فرصتهای  به  فاعالن  گذار و پاسخ  ساختاری های  زمینه  ترکیب
  های ، نفوذ شبکه  و روشنفکران  نخبگان  طرد گسترده  دلیل باشد، به» زیاد « ا در دولت فرمانرو  حمایت  اگر نفوذ شبکه  مثال  عنوان به. خواهد کرد

باشند، » زیاد «  نظام طلب  اصالح  کنند، نیروهای حمایت»  کم« نکنند یا   از او حمایت  خارجی باشد، قدرتهای»  کم «  فرمانروا در جامعه حمایت
   ائتالف ، در صورت  دموکراسی  به  گذار از اقتدارگرایی باشد؛ امکان» زیاد «  هم  دموکرات  مخالف یرویباشد و ن» زیاد«رو   میانه  مخالف نیروی

  . گردد  می ، فراهم  داشتن  و جسارت  از فرصتها و شجاعت برداری  و بهره مخالفان
  ، پذیرفته  محرمانه ، حتی  مخالفتی هیچ. شود  می  انجام  ایشان  با اشارات  حرکات  خود دارد و همۀ  را در کنترل  دولت  ارکان  رهبری  مقام

 از   نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای انتصاب   به  نسبت  خصوصی ای  نامه  طی  مجلس  و نمایندگان  مجریه  قوۀ  از اعضای  تعدادی وقتی. شود نمی
»   حرام فعل «  نامه  آن اند نوشتن  فرموده  رهبری  مقام  شد که ضار و بدانها گفته اح  رهبری بیت   از آنها به  انتقاد کردند، تعدادی  خاص  جناح یک
   قضات  دست  کردند که  اعالم  سخنرانی  یک لذا طی. پذیرد  می  صورت  ایشان  با دستور مستقیم مطبوعاتیـ   سیاسی  بازداشتهای تمام.   است بوده

 برخورد   با نویسنده  ایشان دستور مستقیم   و به  را برخواهد انگیخت  ایشان  حاضر نیز واکنش نتشار متنا. را باید بوسید)   فرمایشی قضات(مذکور 
   محروم  نظر و منطق  اهل  و پیروان ، هواداران  خود را از مشاوران ای  خامنه  آقای چرا که.  خواهند افزود شدید خواهد شد و بر محدودیتهایش

 و   خردورزی  مدافع  و ایشان  است  مدعا نادرست اگر این.  ندارند  فیزیکی  و تنبیه  و زندان  و حبس  برخورد قضایی جز ای  و لذا چاره کرده
  ، بیرحمانه  و عقالنیت  حاضر را با منطق  مکتوب  مدعیات  دستور فرمایند کل پیروانشان   حاضر منتشر و به  دهند متن  اجازه  بیانند، بهتر است آزادی

   حاکمان بینند و چون  می  خدایی  نقدناپذیرند، خود را در مقام  ایشان  که  مدعاست  این ، مثبِت  برخورد با نویسنده گونه هر. نمایندنقد 
 و   پیروان  همه آیا در آن.  کنند  حذف  از عرصه  سنگین  را با مجازات  مخالفان دهند که  امر خود دستور می  تحت  قضایی دستگاه  انتقادناپذیر، به

 با   رویارویی  برای  ابزاری  و مجازات  شود و لذا جز تنبیه  رویاروی  با مخالفان  و عقالنیت  منطق  با سالح شود که  نمی  یافت  تن  یک ، حتی اطرافیان
  ؟  رهبری  مقام دستور مستقیم   به  هم  وجود ندارد، آن مخالفان

   پیروز شود  و دموکراسی             تا آزادی میان   آید به  تجربه  بود گر محک  خوش



  
  
  
    ششم فصل 

  »   رسیدیم  پایان تر به  و پریشان  آغاز کردیم پریشان «
  

   بود  افتاده  اشتیاق  دام  به  طایر فکرش نوشت  می  پریشان  نظم  این  که  ساعت  آن  حافظ
 از خود  همیشه. اند  خودگرفتار کرده  را در دام  نویسنده  که  است هایی  دغدغه محصول،   پریشان  از نظم  مصداق  یک  عنوان  به  مکتوب  این

  ای  نباید در جامعه شود؟ چرا مومنان  ما متولد نمی گرا در جامعۀ  توسعه  دموکراتیک چرا دولت.   نداریم جای»   نیکنامی کوی« چرا در  پرسم می
  ؟  ما است  محتوم سرنوشت»  استبداد ضددینی«یا »  استبداد دینی« کنند؟ آیا   زندگی راتیک، مداراگر، آزاد و دموک ، متسامح متساهل
» مرد خدا« از   شهر، نشانی  مشایخ اگر در سیمای.  با یکدیگر ندارند  تعارضی  و معنویت  و عقالنیت  و آزاد زیست  مومنانه توان  می  من  گمان  به
  ، نه  است و دلیران) احرار (  آزادگان ، شان ایمان.   اکراه  بدون ورزی  ایمان ، نه  است  آنان  استبدادپیشگی اش  عمده  از علل شود، یکی  نمی دیده
   بشر، اگر ناممکن  و حقوق  و دموکراسی ، آزادی  از عقالنیت  دفاع  جدید، بدون  در جهان  دینی  و تجربه  از ایمان دفاع.   و سفلگان  بردگان وصف
   تحقق امکان)   توتالیتر، اقتدارگرا، سلطانی توتالیتر، شبه (  بسته تر از جوامع ، سهل  اکراه  باز و بدون  در جامعه دینداری.  بسیار دشوار استنباشد 
 از   دفاع و اگر مدعیان دارد؟   ارزشی  نباشد، چه  امر قدسی  بر تجربه  و متکی  و انتخاب  و از سر آگاهی  محق  انسان  از جانب و اگر ایمان. دارد
   خواهد کرد؟   پیشه  دینداری  کسی  ندانند، چه  کاری ، جز تکفیر نواندیشان  دیانت حریم

   نسلی کرد، هیچ  می  استدالل  درستی  به  که  کردیم  نقل اهللا خمینی  از آیت  مهم دو سخن»  محور حق« رویکرد   راستا و بر مبنای  در همین
  این.  نماید  را خود تعیین  مطلوبش  حکومت  و نوع  دارد شکل  حق هر نسلی.  کند  تعیین  بعدی  نسل  را برای  حکومت  نوع و تواند شکل نمی

 تقلید مورد   مرجع  یک  از سوی  وقتی  عقالیی  حق این. شد  تکرار می  ایشان  از سوی  مختلف  انحای  به57 و 56   در سالهای  خردمندانه مدعای
،   انقالب  از اصول  یکی  از امام کنند تبعیت  دائماً تکرار می  و آنها که  ایشان  از راه  پیروی ، مدعیان  ایشان  مقلدان  برای گیرد، حداقل  قرار میتأکید

 حاضر با   از نسل  کثیری  یا جمع اگر فرد، گروه.  شود  پذیرفته  ـ شرعی  عقالیی  عمل  یک  عنوان ؛ باید به  است  ملی  و وفاق  اسالمی جمهوری
   استقبال  از آن اهللا خمینی  از آراء آیت  بخشی  به  عمل  عنوان  ابراز کرد، باید به  مطلوبش  حکومت  نوع ، نظر خود را دربارۀ  حق  از این استفاده

  .شود
   پیروی  و از مدعیان  پرداخته  آن  تحکیم  از تقریر مدعا، به ری دیگ  نوع با نقل.   کردیم  را قبالً نقل  سرنوشت  تعیین  از حق  تقریر ایشان  دو نحوۀ

   و این  را انکار نکرده  ایشان  صداقت  رود که  انتظار می  پیروی از مدعیان.  کنند  روشن  مدعیات  خود را با این  تا تکلیف  داریم  درخواست از ایشان
  وجه  هیچ  خواهد بود و دیگر به  سازگار مهم  تفسیری  ارائه  وقت  باشد، آن  مفروض  ایشان صداقتاگر .    نکنند تلقی»   الزم  های دروغ« را  سخنان
   و در حال  بالفعل  هستند که  جمعیتی  یک ملت«: گوید  می اهللا خمینی آیت.  کرد  تلقی  را، براندازی  رفراندوم  برگزاری  درخواست توان نمی

   ملت  دیگر دارند؛ اینکه  جهات  یا وحدت ای  عقیده  وحدت  هستند، و یک  مملکت  این  هستند و از اهالی  ساکن ت مملک  در این  جمعیت حاضر این
،  کنند نیست  بعدها وجود پیدا می  که  ملتی  از آن عبارت...  چیز را کند یک  اعطا می  ایران اگر گفتند ملت...  هستند  موجود ملت  طبقۀ این:  است

اند و   موجود بوده  از این  پیش  پانصد سال  که آنهایی...   موجودند بالفعل  االن  که ، اینهایی  بالفعل  موجود است  که  است  ملت  وقت ن آ هر ملت
   خودشان  در زمان یران ا  نبودند؛ ملت  ایران آنها ملت...  شد اند اما حاال دیگر نیستند، تمام  بوده  وقتی  یک  ایران حاال موجود نیستند، اینها علمای

   اشخاصی آن...  ایرانند  موجود هستند، اینها ملت  که  از اینهاست  عبارت  ایران  ملت االن.  او  چیز را به  اعطا کند یک  ایران  باید ملت االن. بودند
   داده رأیی.  نیستند  ایران  بودند، حاال ملت  داده  رأی ه اینک  فرض به.  ندادند  رأی  که  حاال است  که  آدمی  این  به  بودند نسبت  وقت  در آن که

آنها دیگر حاال ...  آنها دارند  رأیی  هستند نه  االن  خودشان نه.    کارش  سراغ  شد رفت  پوسید، تمام  هم هایشان  پوسیدند و رأی خودشانبودند،  
 موجود   که  ماها هستیم  االن  ایران  نیستند، ملت  ایران  ما ملت  نیستند، پدران  ایران ت شدند مل  رفتند و فوت  که  آنهایی  نیستند، یعنی  ایران ملت

 باشد در  تواند داشته  نمی  دخالت  هیچ  وقت  مؤسسانِ آن  و مجلس  وقت  آن  نبودید، رفراندوم  وقت  در آن  که ، شماهایی  که ماهایی«.   » هستیم
  .» شما   سرنوشت
تواند   می  بعدی آیا نسل«:   نوشتیم  چارچوب ، در همین سالها پیش.   است  شده  جدید ارائه  ظهور نسل  به با توجه» عیار  تمام جمهوری «  مدل
  سخن.   حکومتها نیست  بودن  و باطل  یا حق  و قبح  بر سر حسن  را برگزیند؟ سخن  فقیه  والیت  از نظام  متفاوت ، نظامی  سرنوشت  تعیین  حق براساس

   دیگری  خوب ، زیرا نظام خواهیم را نمی)   فقیه  والیت نظام (  خوب  نظام  دارد بگوید یک  حق  نسل آیا یک.   است  سرنوشت  تعیین بر سر حق
   اشکال  انتخاب ا دارند، حقر...) ، انار، انگور، خیار و هلو، سیب (  مختلف های  میوه  انتخاب  انسانها حق ؟ آیا همانطور که خواهیم را می)  جمهوری(

  .»  ؟  چیست  نخواهد هلو بخورد، تکلیفش  هلو بخورید؟ اگر انسانی  انسانها بگوید باید فقط  به  مجاز است  را ندارند؟ آیا کسی  حکومتی مختلف
 بعد،   ماه هشت.  نمودند  شرکت  تن908،439،20ها باشد،   جمهوری  همه  قرار بود مثل ، که)58   ماه فروردین (  اسالمی  جمهوری  در رفراندوم

،   است  جا جمهوری  در همه  که  معنایی  همان  به  اسالمی  جمهوری  اینکه  شدن  و روشن  خبرگان  مجلس  توسط  اساسی  قانون  از تصویب پس



 در   تن142،690،15،  کاهش)  درصد25 (  میلیون نج برگزار گردید و اینبار با پ  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  دربارۀ پرسی نخواهد بود، همه
  :  است  افتاده  اتفاق  اساسی  چند تحول  مدت  و در این  گذشته  مردم  توسط  اساسی  از تأیید قانون  سال23  اینک.  کردند  شرکت انتخاب
   از انقالب  پس های  نفر در سال  میلیون حدود پنج. اند  شتافته  دیار حق  به  اساسی  قانون پرسی  در همه کنندگان  از شرکت بسیاری:  اوالً
  .اند درگذشته
   بر آن  مبتنی  و نظام  اساسی  قانون  درباره  و روشنتری  تصور دقیق  اینک گذرد و لذا مردم  می  اساسی  قانون  از اجرای  از دو دهه بیش:  ثانیاً

  .  است ن شهروندا  حق  اساسی  قانون  درباره داوری. دارند
   خود اعتقاد و التزام  رأی  در قید حیاتند، هنوز به  دادند و اینک  رأی  اساسی  قانون  به58   در سال  که  تعداد از آنهایی  چه  نیست معلوم:  ثالثاً

  .دارند
 یا   موافقت اعالم.   نیست ، مشخص  نداشته  شرکت  رفراندوم  در آن  که  نسلی  دارند رأی  رأی  نفر حق  میلیون  و سه  حدود چهل اینک:  رابعاً
 دنیا   آنها بعداً به  اکثریت ، که  کنونی  بالفعل  ملت ، برای58   سال  درگذشتگان  رأی اهللا خمینی  تعبیر آیت به.   است  نسل  این مسلم»  حق « مخالفت

  .  و اعتبار است آمدند، فاقد وجاهت
   منفی  و چند درصد رأی  مثبت  رأی  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  چند درصد از مردم ند داد که خواه  جدید نشان  رفراندوم  برگزاری
 نیاز   قیم  به مردم«، اگر »  است  مردم  حق  سرنوشت تعیین«، اگر »  معتبر است  بالفعل  ملت رأی«، اگر »  است  مردم  رأی میزان«اگر . خواهند داد

   ندهند و به عیار رأی  تمام  جمهوری  به  در رفراندوم شاید مردم.   خوشامد گفت  آن  و به  را پذیرفت  نظام  نوع  دربارۀ راندومباید رف... و» ندارند
  ی، برا  اقلیت  حقوق  رعایت ، ضمن  اکثریت ، رأی  صورت در آن.  کنند  را انتخاب  حکومتی  از نظام  دیگری ، یا نوع  اسالمی  جمهوری  آن جای
   باز و حکومت  نیکنامیِ جامعۀ  در کوی  نداشتن  و جای ماندگی ، اگر عقب  است ها واقعی  و بحران  و مسائل اگر مشکالت.   حاضر معتبر است نسل

 را   و وحشت  و رعب ، ترس  مدنی ، فرار از مسئولیت شوند تا سکوت  می  بافته  که  توجیهاتی  کرد و تمام  دارد، باید کاری  صحت دموکراتیک
   که گفت  می  بزرگ اسپینوزا، حکیم.  آنها شود ، جایگزین» در نظر بصیرت« از  ناشی» شجاعتِ مدنیِ« شوند، و   نمایند، باید کنار نهاده تئوریزه
 چیز  ترین یاب ، آسان  حال  عین چیز و، در  را شریفترین  و آزادی  دموکراسی توان  می چگونه.   آنها است ترین  چیزها دشواریاب  شریفترین همواره
  ؟ دانست

   دیدار آشنا را  باز ببینیم  برخیز باشد که  باد شرطه ، ای  شکستگانیم  کشتی
   مدارا ، با دشمنان  مروت  با دوستان  است  دو حرف  تفسیر این  دو گیتی  آسایش

  ا قضا ر  تغییر ده پسندی  ما را گذر ندادند گر تو نمی  نیکنامی  در کوی
  

   اکبر گنجی 
    اوین  زندان

  1381   فروردین
  


