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   را بيان  زنداني انديش دگر  ديگر، آراء و عقايد يك آرد، و از سوي  مي ارائه

آرد سخن   مي  احساس  بود آه  آن  نويسنده  بعدي  سكوت دليل.  داشت مي

 بگويد،  بايست  مستقر مي  رژيم  را دربارة  ندارد و آنچه  مكتوب  طرح  براي ديگري

 از   آه  انتخاباتي  تمامي  بود آه  آمده خواهي  جمهوري در مانيفست.  بود گفته

،  اينك.  شود  برگزار خواهد شد، بايد تحريم  اسالمي د در جمهوري بع  به آن

   مانيفست  دفتر اول ، در ادامه  جمهوري  رياست  انتخابات  تأآيد بر تحريم ضمن

  ، بيان  دموآراسي  به  گذار ايران  براي  پيشنهادات ، برخي خواهي جمهوري

   مدعيات  برخي  ادله  اينكه رايب.   است  آوتاهتر از دفتر اول دفتر دوم. گردد مي

 .  است  آمده ها در دفتر اول  پرسش  برخي و پاسخ

  

  خواهي  جمهوري  از آشور، بر مانيفست ، خصوصًا در خارج  بسياري نقدهاي. 2

   و نقد شد،  خوانده  آرائش  باشد آه تنها بايد شادمان  نه نويسنده. وارد شد

  در هر حال.   است  برده  فراوان  از نقدها بهره  باشد از اينكه  بايد ممنون بلكه

  ، مدل خواهي  جمهوري  مدل  رقيب ترين جدي.   است  مهم  نكته  يك يادآوري

 هزار   مناسبت او به.   است  سعيد حجاريان  عزيز آقاي  دوست خواهي مشروطه

  مان از آر  دفاع  گفتگو، ضمن  يك ، طي  نويسنده  روز بازداشت و پانصدمين

   به خواهي ، جمهوري  طرفين  و مقدورات  امكانات  به ، با توجه خواهي جمهوري

  خواه  جمهوري  نوشتار حاضر همچنان نويسنده.  را رد آرد  استراتژي  يك عنوان

  .تر نمايد  خود را روشن  مواضع  است  آرده  و در نوشتار حاضر سعي است



   نظري  مباني  شيراز دربارة اه در دانشگ  از سخنراني  پس نويسنده. 3

  در اوين) 1376  در زمستان( روز 90   و مدت بازداشت) 1376خرداد (،  فاشيسم

 بايد   فعلي  از حبس  پس آه.  مانده  باقي  ماه9   محكوميت از آن. ( شد محبوس

   زنداني  در اوين  آه  روز است1855،   محكوميت ، در دومين اينك). نقد شود

  هاي ، بيماري  تلفني  تماس ، ممنوعيت)  آزادي سلب (  زندان مجازات.  است

 بر   وارد آمده ـ رواني  روحي ، فشارهاي  بلندمدت  از حبس  ناشي مختلف

   شد؛ همه  و پخش  ساخته  آه ها و شايعاتي  دروغ  و اقسام ، انواع خانواده

   بايد در نظام  نظراتش  طرح  براي  دگرانديش  يك  آه  است اي  از هزينه يبخش

 .بپردازد. ا. ا.   ج سلطاني

  

  هاي ، هزينه خواهي  جمهوري  مانيفست  انتشار دفتر دوم  آه  است روشن

  مقام.   است  روشن مسأله.  خواهد آورد  ارمغان  به  نويسنده  براي جديدي

 صرفًا   آه  است  خدايگاني رهبري.  را ندارد  انتقادي  آوچكترين  تحمل رهبري

   اوين در زندان. فهمد  را مي  و بنده  خدايگان  رابطه فقط.  شود بايد پرستيده

 2 ( بند دو الف:  است  ديده  خود تدارك  براي  مدرني  اختصاصي هاي بازداشتگاه

  ، طبقة) اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  حفاظت بازداشتگاه) ( الف

 از بند   ديگري بخش، و )  قضائيه  قوة  اطالعات  حفاظت هبازداشتگا (240 بند  اول

  .گيرد  قرار مي  انتظامي  نيروي  اطالعات  بعضًا در اختيار حفاظت  آه240

  هاي  شكنجه  و اقسام ها از انواع  بازداشتگاه  اين  انفرادي هاي در سلول

  پروندة(ند شو  مي  استفاده زنداني»  نويسي نامه توبه «  براي ـ روحي جسمي

   از به  چند نمونه  نظرسنجي  و پروندة  زهرا آاظمي ، پروندة نويسان وبالگ

 جديد، يا   محدوديت ، هر نوع  طور طبيعي به). ها هستند  روش  اين آارگيري

   رهبري  مقام  با دستور مستقيم ، فقط  نويسنده ، براي  جاني اي حادثه

   با شخص  اقدامات  آلية  مستقيم  مسؤوليت  ترتيب بدين. پذير خواهد بود امكان

 ندارد   ارزشي  هيچ  انفرادي  سلول  و پشيماني اعترافات.   است اي  خامنه آقاي

   استالينيستي هاي  از روش  خواهد افزود آه  آساني حيثيتي  بر بي و فقط

 .نمايند  مي  استفاده  دگرانديشان  حذف براي



  

دهد   مي  نشان  آه  است  از مواردي ي، يك  نويسنده  طوالني حبس

.  دارد  در انبان  چه  عمل  رهبر، در مقام مورد ادعاي»   ديني ساالري مردم«

 زهرا   و قتل  پرونده  آن  متهمان  شكنجه ، بلكه اي  زنجيره هاي  قتل تنها پروژه نه

   تحقق ت و فرص  مورد ادعا اگر امكان  ديني ساالري  مردم  داد آه  نشان آاظمي

  ، گوشة نويسان  وبالگ  تلويزيوني هاي نمايش!  خواهد آفريد  بهشتي بيابد، چه

  . بود  استاليني هاي  روش  از طريق  هدف  به  رسيدن  از تمناي آوچكي

 از   باك  رهبر را خشنود سازد، اما چه  نويسنده ،  آردن  نيست شايد سر به

بسيار »   با مرگ بازي«.  بشر باشد وق حق  و رعايت  آزادي  در راه  آه مرگي

.   را گرفت  آزادي  سيل  جلوي توان  نمي با جنايت.  آغاز شد  ايام زودتر از اين

 در  زمين  ايران  خواهد شد و فرزندان  گشوده  آزادي  افق  باشيد آه مطمئن

   بشر خواهند بود  حقوق  به  ملتزم  دور شاهد نظامي چندان  نه اي آينده

   در بـقا نكرد  جـهـان  بـه  داد عـادالن چـون

  بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد

    و رفت  گذشت  شيران  چو غرش در مملكت

  ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد

   رسيد  شما ناآسان  به  از آـسان  نـوبت ايـن

  نـوبـت ز نـاآـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد

  طبْع  گرْگ  چوپان  بـه  سـپـرده ـه تـو رم اي

  ايـن گـرگـي شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد

    اوست  حكم  بـقا مات  شـاه  فـنـا آـه پـيـل

  هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد

   اآبر گنجي

    اوين زندان

  1384  ارديبهشت
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 ديكتاتور و  نظامهاي).  پوپر، رورتي( انسانها بكاهند   و آالم دارند از درد و رنج

   جهت تالش. شوند  مي  مردم  درد و رنج  موجب  گوناگون  روشهاي  به خودآامه

 آزاد و   نظام  نمودن  اقتدارگرا و جايگزين  از شر نظام  مردم  آردن خالص

   آنچنان  ديكتاتوري  آنوني در جهان.   ارزشمند است هنفس  في دموآراتيك

   سعي  خودآامگان  حتي  آه  است  شده  ممدوح  آنچنان  و دموآراسي مذموم

  ساالري ، مردم  بومي ساالري مردم ( ساالري  مردم  خود را نوعي آنند نظام مي

  هاي ، دموآراسي  آفريقايي ساالري ، مردم  آسيايي ساالري ، مردم ديني

 .بنامند)  خلقي

  

.  آنند  خالي  خود شانه  اخالقي  نبايد از مسئوليت  و نخبگان روشنفكران

 و  ، انفعال ، نااميدي  و سرخوردگي  يأس  گذشته  سالهاي  در طول نخبگان

 بايد ُاميد آفريد، بايد شور و   آه در حالي. اند  آرده  تزريق  جامعه  را به تفاوتي بي

 و   و ايثار، شجاعت اينها نيازمند ازخودگذشتگي.  آرد  تزريق  جامعه  را به نشاط

 جسور، آرمانگرا و   بلند را آدمهاي  گامهاي دهد آه  مي  نشان تاريخ. جسارتند

 .اند فداآار برداشته

  

 و بر   است  گذشته  داشتن دهنده  و انتظار نجات گرايي  قهرمان گويند دوره مي

   به  از آنكه غافل. زنند  را مي  و آزادي  عدالت  براي ه مبارز  مبنا زيرآب اين

 با   مبارزه عدم»   است  گذشته گرايي  قهرمان دوره« از  توان  نمي وجه هيچ

.   ارزشمند است نفسه  في  آزادي  در راه ، مبارزه  گرفت  را نتيجه خودآامگان

   قهرمان  با آثرت  جوامع  نوع در اين.  نيستند  فاقد قهرمان  هم  دموآراتيك جوامع

آند و   مي  رهبر خدايي  خودآامه  در جوامع  آه در حالي.  روبرو هستيم

   الناس  عوام  جوامع  نوع در اين. شوند  مي  قهرمان اش  ازخودگذشته مخالفين

   را رفع  آنان اجتماعي-  تاريخي  و مسائل  مشكالت  تمام  قهرمان انتظار دارند آه



   دموآراسي و نه.   است  آاري  چنان  قادر به  انساني  هيچ  اما نه. آند و حل

 .  ابناء بشر است  مشكالت  تمام حالل

  

   و مسائل  مشكالت  تمام توان  نمي  دموآراسي  و از راه  سياست  از طريق آري

   سياسي ، نظام  هم  جامعه  مشكل  يا يگانه  مشكل بزرگترين.  آرد  و حل را رفع

  مسائل.  شوند  حل  مشكالت ، همه  سياسي ، تا با تغيير نظام  نيست حاآم

   اقتصادي  حل  راه  اقتصادي مسائل. طلبند  مي  فرهنگي  حل ، راه فرهنگي

 و   مردم  آه  است روشن.  دارند  اجتماعي  حل  راه  اجتماعي مسائل. دارند

   صادق  مقدمات اين از   از هيچيك ولي.  نيستند  دموآرات  هم روشنفكران

   بيهوده  سياسي  فعاليت  پس  آرد آه  را استنتاج  آاذب  نتيجه  اين توان نمي

   در راه  تالش پس.   است  آردن  تلف  وقت  با ديكتاتوري  مبارزه ، پس است

   دموآراتيك  نظام يا اگر هم.   است  آوبيدن  در هاون  آب  دموآراتيك استقرار نظام

   سياسي  مسائل ، آه  مسائل  همه آيد، چرا آه  برنمي  از آن  چندانيبيايد، آار

   المسائل ، ُام  ما را در بر گرفته آه)   فرهنگي نظام ( اي  فرهنگي سنت.  نيست

 را تغيير   عمومي  فرهنگ  فاسد و نادرست هاي  بايد اجزاء و مؤلفه پس.  است

 . آرد داد و اصالح

  

»  تراشي دليل« خود   انفعال شود، براي  مي رخورده نااميد و س  وقتي آدمي

 را   گذشتگان  آزاديخواهانه  مبارزات رود آه  مي آار تا بدانجا پيش. آند مي

   را بپذيرد و در انتخابات  حاآم  نظام  آلّيت هر آس. خوانند  مي پروري خيال

   پيگيري لي و  است  گفته  وداع پروري  نمايد، با خيال  شرآت  جمهوري رياست

.   است  در هوا برداشتن آميز، گام  غير خشونت  روشهاي  به  راديكال اهداف

 آند،   را تحريم  جمهوري  رياست  دوره  نهمين  انتخابات  اگر آسي  ترتيب بدين

 .  پرور است خيال



  

   به اند و ديگر اهميتي  بريده  از سياست  مردم  باورند آه  ديگر بر اين برخي

. دهند  نمي  و خارجيشان  داخلي  با مخالفان  زمامداران  ميان  سياسي اينزاعه

   به آسي.  باشند  بگذرانند، راحت  آنند، خوش خواهند زندگي  مي مردم

   و چه  نظامي  نوع ، چه  نيست ها مهم  آن  باشد، براي  نداشته  آاري آارشان

 . باشند  حاآم افرادي

  

   چه  باشد، از آن  درست  ايران  اجتماعي  از وضعيت  توصيف  اين  آنكه  فرض به

   سياسي  و فعال  روشنفكر، دگرانديش ؟ آيا وظيفه  گرفت توان  مي اي نتيجه

،   مشهودات قبول ( زده  را عوام  رويكرد آنان ؟ آيا اين  است  الناس  از عوام تبعيت

  آند؟ چه نمي)   مردم  و مخيالت ، موهومات ، مظنونات ، مسلمات مقبوالت

  ؟ مگر همه  است  درست  افكار و رفتار مردم  تمام  آه  است  شده  اقامه برهاني

 را   چرا مردم نيستند؟ پس»  آلوده  شراب  و سجاده  تردامن خرقه« سراپا  آدميان

  ، به  سياسي  نظام  را، مثل بايد رفتار مردم.  آنيم  مي  فرض گناه  و بي معصوم

 نقد و  بايد به.   نيست  سياسي  از نظام  ناشي  مشكالت ههم. نقد آشيد

   دنبال نبايد به.  پرداخت)   است  از آحاد مردم  يكي روشنفكر هم (  مردم داوري

 و   از آزادي  دفاع  به  مردم  خاطر مصالح  بود بايد به خوشايند و بدآيند مردم

اگر . گرا  عوام نگرا بود، نه معنا بايد آرما بدين.   پرداخت  و عدالت دموآراسي

   به توان  را نمي  سياسي  مبارزه ، پرچم  هست ، آه  است  محكوم پوپوليسم

   و انتقام  جز تخريب  سودايي  بحراني  در شرايط  سپرد آه هايي  توده دست

   نظامي اند تا استقرار و تحكيم  پيشين  حاآمان  فكر مجازات  به ندارند و فقط

 . دموآراتيك

  

 با  اگر مبارزه.  نهاد  در ميان  را با مردم  وجود دارد، بايد آن  حقي اگر سخن

،   است  حق  دموآراتيك  باز و نظام  جامعه  تأسيس  اقتدارگرا جهت نظامهاي

   و نبودن  باشند، يا بودن  خودآامه  نظام  آشور مدافع  يك  مردم  اگر تمام حتي



دارد )   وظيفه و بلكه (  حق  آزاديخواه موآرات باشد، د تفاوت  بي  برايشان آن

   افراد اندآي  را هميشه  آزاديخواهانه مبارزات.  بايستد  نظام  آن  در مقابل تنه يك

تواند   نمي بازيگر سياسي. پيوندند  مي  بدان  ديگران رفته آنند، اما رفته آغاز مي

 و  طلبي  از حق م مرد  همراهي  يا عدم  مردم  نبودن  سياسي  بهانه به

   در تمامي  گذشته  قرن  پاياني  در نيمه دگرانديشان.  بشويد  دست آزاديخواهي

   همان ولي. دادند  مي شمار را تشكيل  انگشت ، اقليتي  غير دموآراتيك جوامع

 را  ، مسير دشوار دموآراسي  رنج  و تحمل  و شجاعت  با ايستادگي اقليت

 .گشودند

  

 ذآر   مدعيان  همانها باشد آه  مردم  مطالبات  آنكه  شرط ه ديگر، ب از سوي

   راه  اهداف  آن  به  رسيدن  براي  مردم  آه  است  گفته  آسي آنند، چه مي

 خود   اهداف توانند به  موجود مي  نظام اند و در چارچوب  آرده  را انتخاب درستي

   از رفتار جمعي  تبيين ن بهتري  است  گفته  آسي تر، چه  تعبير فني برسند؟ به

 از   ناظران  آه  تبييني  از رفتار خود دارند، نه  ُآنشگران  آه  است ، تبييني آدميان

 با   و وسائل  روش  تناسب  معناي  به  عملي مگر عقالنيت. ها دارند رفتار آن

  ف اهدا ، به  روشها و وسائل  با اين  داد آه  نشان  مردم ؟ بايد به  نيست اهداف

   داد آه ها نشان  آن بايد به.  آورد  صحنه  را به بايد مردم. رسند خود نمي

   بسيار مهم  عمومي عرصه.   نيست  آنان  بيچارگي چاره»  گريزي سياست«

  ، نقد قدرت  سياسي  قدرت  توليد و توزيع  معناي  به ورزي  و سياست است

،   و زمامداران  حاآم  نظام ه دربار ، داوري  عمومي  در حوزه ، مشارآت حاآم

 و  بازيگر سياسي.  بپردازند  بدان  مردم  بايد همه  آه  است  شريف امري

 باشد و فكر   داشته  عمومي  از حوزه  شتابزده داند نبايد تلقي روشنفكر مي

   فرآيندي دموآراسي.  آند  غلبه تواند بر خودآامگي  مي  سرعت  به آند آه

  .  پرور است  دموآرات  و هم  است  دموآرات  انسانهاي ج محتا  هم  آه است

   تاريخي  تجربه ولي. نهند ، دموآراسيها را بنا مي  دموآرات  انسانهاي آري

   تمام اند آه  نبوده  جوامعي  محصول  دموآراتيك  نظامهاي دهد آه  مي نشان

   بناي  الزم طشر» اعتماد«و »   ديگري تحمل«. اند  بوده  دموآرات  آن ساآنان



  هاي  و جنگ  از نزاع  پس  تاريخ اما انسانها در طول.   است  دموآراتيك نظام

   متفاوت هاي  آنند، فرهنگ  بايد يكديگر را تحمل اند آه  دريافته  ضرورت  به فراوان

   را منوط  آدميان ها روادار باشند، آدميت  آن  بشناسند و در مقابل  رسميت را به

 نشوند،   دموآرات  مردم  تا تمامي  آرد آه  نبايد خيال پس.  ندانند دشان عقاي به

   دمكرات اي  انديشه  پوپر با اينكه اند آارل گفته. شود  ايجاد نمي دموآراسي

اما . آرد  نمي  خود را تحمل  مخالفان يعني.  نبود  خود دموآرات ، ولي داشت

   و گسترش  بسط  به  زيادي مك آ  بيستم  در قرن  غير دموآرات  شخص همين

 و   ايجاد و تثبيت  الزم ، شرط  دمكراتيك  سياسي فرهنگ.  آرد دموآراسي

   بنياديني  ارزشها، عقايد و معارف  جمع حاصل.   است  دموآراتيك  نظام تحكيم

   نام  سياسي دهند، فرهنگ  و ساختار مي  شكل  سياسي  فرآيندهاي  به آه

   وضع  سياست  اجرا درآمدن  به  را براي ، قواعد بنيادين ي سياس فرهنگ. دارد

   زندگي  اصلي  بنيادهاي  را آه  مشترآي  و اعتقادات آند و تصورات مي

   مردم  تمام  سياسي  فرهنگ اينكه. آند  مي  آشورند تعيين  يك سياسي

   آه  سياسي  نخبگان  فرهنگ ولي.   است  ناممكن  باشد، امري دموآراتيك

  فرهنگ.  باشد برند، بايد حتمًا دموآراتيك  مي  را پيش فرآيند دموآراسي

  ، و آمادگي  و اختالف ، مدارا در برابر تنوع  بر اعتماد متقابل  متكي سياسي

 نظر  به.   پايدار است  دموآراسي  قبلي ، شرط  و سازش  مصالحه براي

)  ناخواسته (  تصادفي تصادي و اق  تاريخي  از تحوالت اي  مجموعه انديشمندان

   بر مبناي  شدند و دموآراسي  زمين  در مغرب  فرهنگي  چنين  پيدايش موجب

 و   سياسي نخبگان.  ظهور آند  غربي  در آشورهاي  توانست  فرهنگ همين

   و آزادي  بر سر دموآراسي  ديگري  از هر زمان  بيش  ما، اينك روشنفكران

 مهمتر  اما نكته. اند  دموآراتيك  نظام  يك  آنها خواهان مةه.  دارند  و وفاق اجماع

   را از طريق  سياسي  منازعات  بپذيرند آه  سياسي  نخبگان  تمام  آه  است اين

   در گرو نتيجه  دل  از آنكه  آنند و بيش  و فصل  حل  دموآراتيك قواعد و روشهاي

   قائل  ارزش موآراتيِك حِل منازعات خوِد فرآينِد د  باشند، براي  فرآيند داشته اين

، فرآيندها و   دموآراتيك  سياسي در فرهنگ«:   ليپست  مارتين  گفته به. باشند

 آثار ناخوشايند   آن ند، اگرچهبخش  مي  از خود مشروعيت  آثار حاصل نهادها به



   وجه  هيچ  به  خودآامه  نظام  فرآيند آنار زدن  آه  است  پر واضح البته. »باشند

اما .   نيازمند نيست  دموآراتيك  سياسي  و فرهنگ  دموآراتيك  شخصيت به

   نخبگان ، نيازمند اجماع  واقعي  دموآراسي  و تثبيت  و تحكيم تأسيس

   تصديق  دموآراسي  از محققان بسياري.   است  بر سر دموآراسي سياسي

 و قواعد   دموآراتيك  بر سر نهادهاي  نخبگان  ميان  وجود وفاق آنند آه مي

 بايد   سياسي نخبگان.   پايدار است  دموآراسي  اصلي  شرط  سياست رسمي

  . را بپذيرند  مطبوعات  و آزادي  مذهب ، آزادي  اجتماعات ، آزادي  بيان آزادي

   روشن  آن  مهم هاي  گام  آه ايست ، نيازمند برنامه  دموآراتيك فرآيند ايجاد نظام

  ، توسط  جمهوري  رياست  انتخابات  تحريم  آنوني  ما در شرايط  گمان به. باشد

   نظام  به  آه ايست  برنامه  ضروري  گام ، اولين  و مردم  سياسي نخبگان

 .شود  مي  ختم دموآراتيك

  

  : شود  زير بايد تحريم  داليل  به  جمهوري  رياست  دوره  نهمين انتخابات. 2

تر   تعبير درست به (  اساسي  قانون مطابق: ر آزاد و غي ـ فرآيند ناعادالنه2ـ1

  توانند رئيس ها نمي زنها و سني)   اساسي  از قانون  نگهبان تفسير شوراي

   شوراي  استصوابي  نظارت  انتخابات  مشكل  مهمترين  از آن پس. جمهور شوند

. شوند ي م  تقسيم  دو دسته  به  شهروندان  آلية  اول در مرحلة.   است نگهبان

 اعتقاد   اساسي  قانون  به ها آه  اعتقاد دارند و آن  اساسي  قانون  به ها آه آن

   شهروندي  اعتقاد ندارند از حقوق  اساسي  قانون  به  آه افرادي. ندارند

.  را ندارند  و مناصب  از مشاغل  بسياري  براي  آانديداتوري محرومند و طبعًا حق

 خوديها شهروند   فقط ، بلكه  نيست  ايرانيان  همه  به  متعلق  ايران يعني

 .شوند  مي محسوب

 

 



   التزام صرف. شود  مي  روشن  اساسي  قانون  به  معتقدين  بعد تكليف در مرحله

   واليت  نظريه  بايد به  ندارد، بلكه  آفايت  فقيه  و واليت  اساسي  قانون  به عملي

 را   اساسي  و قانون  اسالم  آه  افرادي ييعن.   اعتقاد داشت  و مصداقش فقيه

   ندارند، رد صالحيت  را قبول  يا مصداقش  فقيه  واليت  نظريه  دارند، ولي قبول

 .شوند مي

  

   دليل ، به  غير قانوني  روشهاي  را به  افراد بسياري  نگهبان  بعد، شوراي در گام

  اهللا خميني ، آيت  فقيه يت، وال  اساسي ، قانون  اسالم  به  عملي  التزام عدم

   جناح  جدي  رقباي  نگهبان  شوراي  مرحله در همين. نمايد  مي رد صالحيت... و

 .نمايد  مي اقتدارگرا را حذف

  

  آانديداي.   است  بعدي  آشور، مشكل اي  رسانه  از امكانات  در استفاده تبعيض

   مهمي بخش   را ندارد، بلكهها  از رسانه  از بسياري  استفاده تنها حق  نه رقيب

   و امكان  شده  وارد عمل  مورد نظر رهبري  آانديداي  نفع  به  نظام از ارآان

 .نمايند  مي  سلب  رقيب  را از آانديداي  عادالنه رقابت

  

   نوع سه. آند  مي  را ناعادالنه  فرآيند انتخابات  آه  است  ديگري  عامل تقلب

  .  است  درآمده  عرف  صورت  به  ايران ر انتخابات د شده  سازماندهي تقلب

 بتوانند آراء  آاران  محافظه گيرد آه  مي  صورت  در اماآني  انتخابات برگزاري: اوًال

 در   تقلبي  رأي شود معموًال چند ميليون  مي گفته. ها بريزند  صندوق  به تقلبي

 آراء، معموًال   شمارش  زماندر: ثانيًا. شود  مي ها ريخته  صندوق  به  مرحله اين

   رقبا به آراي. گيرد  مي  صورت آاران  محافظه  نمايندة  نفع  به اي  گسترده تقلب

  دستور داده» باال«از : ثالثًا. شود  مي  شمارش آاران  محافظه  آانديداي نام

   افزوده آنندگان  آراء شرآت  بر آل ، درصدي  نظام  خاطر مصلحت شود، به مي

.  گردد  تأمين  نظام  مشروعيت  طريق  يابد و از اين  آراء افزايش  آل  تا ميزانشود



   يك  انتخابات آري.   است  اجرايي  مشكالت  مسائل  شود اين  گفته  است ممكن

   آن  گيرد، فرآيند و نتيجه  صورت تقلب)  برگزاري(اگر در اجرا .   است امر اجرايي

 .  است يك و غير دموآرات غير عادالنه

  

 با  آاران  اگر محافظه  آه  است  اين  فرآيند ناعادالنه  ديگر از مسائل يكي

   نشوند، انتخابات  در انتخابات  پيروزي  به ها موفق  روش  اين  از تمامي استفاده

 مورد   آانديداي  غير معمول  طريق شود تا به  مي  ابطال  نگهبان  شوراي توسط

   اساسي  از قانون  نگهبان  ديگر بنا بر تفسير شوراي ياز سو. نظر صعود آند

 . جمهور را تنفيذ نكند  رئيس تواند حكم رهبر مي

  

تغيير :  اول. اند  دو راهكار پيشنهاد آرده  مسأله  اين  حل  براي طلبان اصالح

:  دوم.  نمايند  عمل  عادالنه  آه  افراد جديدي  و تعيين  نگهبان  شوراي اعضاي

   ملل  سازمان مثل ( المللي  بين  نهادهاي  نظارت  آزاد تحت  انتخابات ريبرگزا

 ).متحد

  

 دو راهكار را   اين  اسالمي  جمهوري  رژيم  آه  گرفت  را ناديده  نكته  اين اگر بتوان

   شوراي  انتخابات  قانون  آرد آه  فراموش توان  را نمي  نكته  اين پذيرد، ولي نمي

   رد صالحيت  طور قانوني  افراد را به  بسياري نمايد آه  مي ف را موظ نگهبان

،   در انتخابات  مشارآت  ميزان  دربارة  هر آماري  بايد تأآيد آرد آه البته. نمايد

  .باشد  نمي  پذيرش ، قابل المللي  بين  مستقل  نهادهاي  نظارت بدون

   رفع فرآيند غير دموآراتيك   مشكل  آنكه  فرض به:   فاقد اختيارات ـ فرآوردة2ـ2

. سازد  مي  را ضروري  انتخابات  تحريم  وجود دارد آه  مهمتري گردد، مسأله

   تغييرات  براي  الزم  فاقد اختيارات  فرآيند دموآراتيك فرآوردة:   است  اين مسأله

  در  نظام  ارآان ترين ، اصلي  بر اين عالوه.   است  بنيادين  و اصالحات ساختاري

  مگر قرار نيست.  خواهند ايستاد  واقعي جمهور منتخب  رئيس  يك مقابل



   رهبر، همين ؛ با همين  اساسي  قانون  همين  در چارچوب جمهور منتخب رئيس

،   نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع ، همين  نگهبان  شوراي ، همين مجلس

...  و انتظامي   و نيروي  و سپاه  شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج شوراي

 باشد   چهارمي سالة  پنج  برنامة جمهور مجري  رئيس آار آند؟ مگر قرار نيست

   برنامه ؟ مگر نبايد در چارچوب  است  رسيده  هفتم  مجلس  تصويب  به آه

   آند؟ مگر نبايد در چهارچوب  مورد نظر رهبر عمل ساله انداز بيست چشم

  شود، آار آند؟   مي هبر تعيين ر  از سوي  آه  نظام  آلي سياستهاي

   چارچوب  در اين  اصالحاتي  نوع ، چه  پيشكش دموآراسي:   است  اين پرسش

 ؟ پذير است امكان

  

   دآتر محمد مصدق  چون آنند فردي  پيشنهاد مي  مسائل  اين  حل  براي برخي

   در مياناوًال.  او بايستد  تابع  رهبر و نهادهاي را آانديدا نماييد تا در مقابل

   داشته  دآتر مصدق  به  شباهتي  آوچكترين  آه  فردي شده  اعالم آانديداهاي

آنند بايد   دائمًا گوشزد مي طلب  اصالح هاي گروه. شود  نمي باشد يافت

   فردي صالحيت: ثانيًا.  داد  صورت توان  نمي  را محدود آرد، آار زيادي انتظارات

 . نخواهد گرفت مورد تأييد قرار  گونه مصدق

  

   صورتي  انقالب  آه  در آشورهايي  تأآيد دارند آه  نكته  ديگر بر اين برخي

   اين اما بايد به.  نمودند  شرآت ، در انتخابات  تحريم  جاي ، به  مردم  يافت تحقق

   زير نظر مجامع  عادالنه  در آنجا فرآيند انتخابات  آه  داشت  توجه نكته

 در   حاآم اگر نظام. شود  نمي  حذف شود و رهبر مخالفان ار مي برگز المللي بين

   وقوع  به  خارجي  با حمايت  مخملي  نمايد، انقالب  آراء تقلب شمارش

اما در .   در آشور است  اصلي  بر سر قدرت  ديگر مبارزه از سوي. پيوندد مي

  آلية.   است رهآا  و او همه العمر است  رهبر مادام  در دست  اصلي اينجا قدرت

 خواهند   تبديل  تدارآاتچي  را به جمهور آزاديخواه  رئيس  يك  انتصابي نهادهاي

ايستد و   مستقر مي  رهبر نظام  در مقابل  مخالفان در آنجا آانديداي. آرد



   در اينجا آليه ولي. سازد  برمال مي  طور علني  و فساد او را به خودآامگي

   اثبات  را به  رهبري  خود به  و ارادت  و عملي  نظري تزام ال بايست آانديداها مي

   فرمايشات  تابع ، بلكه  نيست  و مستقل طرف  تنها بي  نه  قضائيه قوه. برسانند

   مردم  را با آراء اآثريت  ششم  و مجلس  دولت  وقتي طلبان اصالح.  رهبر است

   با اين  برنيامد، اينك ان از دستش  آاري  دموآراسي در اختيار داشتند، براي

   آنيم  خواهند آرد؟ فرض ها اعتماد ندارند، چه  آن  به  آه آانديداها و مردمي

   بعد، دوباره  سال  پيروز شوند و سه  جمهوري  رياست  در انتخابات طلبان اصالح

 را   مدني  جامعه  تقويت  بايد پروژه  صورت در آن.  را در اختيار بگيرند مجلس

   شوراي ولي.  باشد  اصناف  آنها بايد تغيير قانون  اقدام اولين.  نمايند الدنب

   بود را شوراي  چهارم  در برنامه  وآال آه مگر استقالل. آند  را رد مي  آن نگهبان

   نظام  نكرد؟ قانون  حذف  را از برنامه  آن  هفتم  رد نكرد و مجلس نگهبان

 بايد   سياسي  آانديدا را نظام  پزشكان حيت صال  آه  است  صورتي  به پزشكي

  هاي ها و سازمان  و انجمن  اصناف  قدرت  افزايش  براي تغيير قانون. تأييد نمايد

  شوراي.  او نخواهد بود  منصوب  نگهبان  و شوراي  رهبري ، مقبول غير دولتي

   رهبري نكه آ  آرد، براي  اعالم  شرع  را خالف  مطبوعات  قانون  اصالح نگهبان

   جرم ، تعريف  منصفه  هيأت مسأله.  بود  مطبوعات  قانون  اصالح مخالف

   انجمنهاي آنها فقط.  شد  چه  آه  است  روشن نيز بر همگان...  و سياسي

 .شناسند  مي  رسميت  را به دولتي

  

   بر اساس دهد آه  قدرتمند خبر مي  مدني  از وجود جامعه دموآراسي

  هاي  و اتحاديه  زنان ، از انجمنهاي  متوسط  از گروههاي اگوني گون مجموعه

   گروههايي چنين.   است ، بنا شده  بازرگاني  تا تعاونيها و اتاقهاي  گرفته آارگري

   به  اجتماعي  مطالبات  انتقال  در خدمت  وسيله  موثرترين  عنوان احتماًال به

   معناي توانند با توضيح مي  همچنين. گيرند  قرار مي گيرندگان تصميم

 ايفا   مهمي  آموزش  با آنها سر و آار دارند نقش  آه  آساني  براي دموآراسي

   شكل  داوطلبانه  را آه  از آغاز انجمنهايي خواهانه  آزادي  دموآراتيك نظرية. آنند

 بر   مبتني  در دموآراسي  رسمي  سياسي  نهادهاي  اساسي اند مكمل گرفته



 اجرايِي  ، و مسؤوالن  قانونگذاري ، مجالس  سياسي  احزاب ، از قبيل ينمايندگ

   جامعه  دادن  در سازمان  شهروندان آزادي.   است  آرده ، تلقي  مردم منتخب

آورد و   مي  فراهم  و عقايد مردم  تعدد منافع  را براي  و اساسي  پايه مدني

 از   متشكل اي جامعه. سازد  مي پذير و محقق  را امكان  چندحزبي دموآراسي

   دولت  آه  آن  براي  است  نيز ضامني يافته ، و سازمان ، مستقل  فعال شهروندان

   آه  و آزاديهايي  اختيارات  خود فراتر نگذارد و براي  خاص هاي پا را از محدوده

  . ايجاد نكند  از آنها برخوردار باشند مزاحمتي  دولت  دخالت افراد بايد بدون

   قانوني دهد و از طريق  نمي  بدان  مستقر راه  نظام  آه  است  چيزي  همان اين

   به  اقدام  مدني  نافرماني  از طريق  مگر آنكه  يافت  دست  بدان توان نمي

 با شعار   آنهم  شود آه  از دولت  مستقل  واقعي هاي  انجمن تأسيس

   اتحاديه اندازي  راه يعني.   سازگار نيست  حاآم طلبان  اصالح گرايي قانون

  هاي ، انجمن  از دولت  مستقل  پزشكان ، انجمن  از دولت  مستقل آارگري

 ... و  از دولت  مستقل دانشجويي

  

  زنند، مسيري  مي  گام  در آن طلبان  اصالح  آه اي جاده:   دموآراسي ـ گذار به2ـ3

   به از سلطانيسمگذار .  شود  منتهي  دموآراتيك  نظام  به  آه نيست

با »   همكاري عدم« و   حاآم از نظام»  زدايي مشروعيت« نيازمند  دموآراسي

،   خودآامه  با حاآم  همكاري  از طريق طلبان  اصالح ولي.   است  شخصي حاآم

 و   خودآامه نظام. آنند  او توليد مي  براي المللي  و بين  داخلي مشروعيت

شود و   مي  و ناتوان ، ضعيف مردم»  مستمر  همكاري عدم«ستمگر، در اثر 

  هاي نيروها و گروه. گردد  مهيا مي  دموآراسي  گذار به  براي  شرايط  ترتيب بدين

   گسترش  را در جامعه  همكاري  عدم  انديشه  و عامدانه  بايد آگاهانه دموآرات

   بايد از همكاري بگان نخ آلية.  فراگير آنند  اقشار مردم  آلية  را در بين  و آن داده

   عدم هاي  از روش  مختلف  گونه هزاران.  ورزند  خودداري  خودآامه با نظام

.  آرد ها استفاده  از آن  نحو احسن  به توان  مي  در عمل  وجود دارد آه همكاري

تعداد افراد و .   است  سياسي  قدرت  مهم  از منابع يكي»   انساني منابع«

نمايند،   مي  همكاري  و با آنان  اطاعت  خودآامه ز حاآمان ا  آه هايي گروه



  بخش   توسط  همكاري اگر عدم.  دارد  خودآامه  نظام  در تثبيت  مهمي اهميت

   اساسي  گرفتار مشكالت  خودآامه  شود، نظام  آار گرفته  به  از مردم وسيعي

   جهت اقدام  ، مهمترين» پشتيباني«و »  حمايت « گيري بازپس. خواهد شد

 .  است محو ديكتاتوري

  

 قرار   بايد مورد مناقشه  رژيم  و سياسي  اخالقي  ديگر مشروعيت از سوي

 و  خود فرمانبرداري)   فرمانروايي حق (  مشروعيت  ميزان  به هر نظامي. گيرد

   يابد، فرمانبرداري  افزايش  مشروعيت هر چه. نمايد  مي  دريافت همكاري

   حاآميت حق.  اتكاتر خواهد بود  قابل و همكاري)   و فرامين وانين از ق اطاعت(

   اصلي  از مسائل  يكي  شهروندان  فرمانبرداري  و وظيفه فرمانروايان)  سلطه(

 بايد   خودآامه  از حاآم زدايي مشروعيت.   است  سياسي هاي  نظام مشروعيت

 . بگذارد  نمايش  خود را به در عمل

  

 و  گذاري  سياست ، نحوه  رژيم  رسمي  يا اهداف  بر اصول  مشروعيت آسب

  هاي ، رژيم  مشروعيت فقدان.  ها تأثيرگذار است  رژيم  ساختار سياسي حتي

   آردن  مطيع  براي  نسبتًا پرهزينه نمايد تا از ابزارهاي  مي  را ملزم خودآامه

 از دو  غير دموآراتيك  هاي رژيم.  گيرند  بهره اي  در حد گسترده  و جامعه دولت

   استفاده  مشروعيت  آسب  براي  دموآراتيك  و انتخابات  ابزار ايدئولوژيك شيوة

   رژيم  غير مستقيم  مشروعيت  متضمن  ايدئولوژيكي مشروعيت. آنند مي

   داشته  پاس  مربوطه  در ايدئولوژي  آه  است  و اصولي  اهداف برحسب

   تا هر حكومت  شده  آن  منجر به عصر آنوني در   دموآراسي تفوق. اند شده

  هاي  يا ساير شالوده  عمومي ، اراده  مردم  بر گزينش  مبتني مشروعي

، )semi-competitive election ( رقابتي  نيمه انتخابات.  باشد دموآراتيك

  تواند مدعي  مي  آن  بر اساس  ديكتاتوري  يك  آه  است اي  شيوه معروفترين

  مآب  دموآراتيك هاي ديكتاتوري.  شود دموآراتيك/  انتخاباتي مشروعيت

)democratically disguised dictatorships(آه هايي  ديكتاتوري ، يعني   



   بين  رقابتي  نيمه اند، از انتخابات  پوشانده  دموآراسي  خود را با نقاب سيماي

 مورد تأييد   و همگي  بسيار محدود است  قدرتشان  آه  منتخب  دولتي مقامات

رقابتِي   نيمه انتخابات. آنند  مي  استفاده يبخش  مشروعيت اند، براي رژيم

.   است  خودآامه هاي  نظام بخش  مشروعيت  ويترين  با تقلب همراه

  هاي  و فرصت زنند، از منابع  مي  چهره  به  دموآراتيك  نقابي  آه هايي ديكتاتوري

  در واقع. جويند  سود مي  در انتخابات  رقابت  آاهش  براي  دولت حمايتي

   بازي  يا متقلبانه  شده آاري  دست  تاس ها با يك  رژيم  در اين انتخابات

   انتخابات  و اجراي  در هدايت طرفي  و بي ، انصاف  آزادي فقدان. شود مي

 .  آنهاست  انتخابات  اصلي ويژگيهاي

  

   آاري توان  مي  در حاآميت  با حضور فعال  فقط  آه طلبان  اصالح  باطل  گمان اين

 در   نظام  ويترين  عنوان ها به  آن  شد آه  اين  به  منتهي  فقط  داد، در عمل انجام

   سال8   طي طلبان  اصالح  گسترده همكاري.  آنند  از آشور عمل  و خارج داخل

   دموآراسي براي، اگر   مقننه  و قوه  مجريه  حضور در قوه  از طريق گذشته

.  بود آفرين  مشروعيت  خودآامگان ، اما براي  نداشت  در پي  دستاوردي ايراني

 و   همكاري  عدم  نمونه  بهترين  گذشته  سالهاي  طي اهللا منتظري رفتار آيت

   عدم  دليل  به  هم اهللا صانعي آيت.   است  از خودآامگي زدايي مشروعيت

 .  است مغضوب)   فقيه ولي ( =   با رژيم همكاري

  

دهد   نمي  آرد ديگر اجازه  اعالم اي  نامه  طي  محمدرضا شجريان  آه چرا زماني

   آن  آنكه  شد؟ براي  تلقي  مهم  اقدام  آند، اين  را پخش صدا و سيما صدايش

  چرا استعفاي. بود» زدا مشروعيت«و »   همكاري عدم «  از مصاديق  يكي اقدام

   اقدام  اين  آنكه  بود؟ براي  مهم  شهر اصفهان  جمعه  از امامت ياهللا طاهر آيت

   منتهي زدايي  مشروعيت  به بود آه»   همكاري عدم« از   مهمي مصداق

   نداد آه نمايد فرهاد هرگز اجازه  مي  همسر فرهاد اعالم وقتي. شد مي

  .  است ري از همكا  خودداري  اقدام  شود، اين  از صدا و سيما پخش صدايش



  ها، مهندس  خوئيني ، موسوي  اردبيلي  موسوي  آقايان  سكوت  نيست معلوم

را ...  و ، عطاءاهللا مهاجراني  آرباسچي ، غالمحسين ، عبداهللا نوري موسوي

   با نظام  از همكاري  و عامدانه ها آگاهانه اگر آن.  بايد تفسير آرد چگونه

  . زداست  دارند، مشروعيت  آه  اعتباري  ميزان ها، به  آن اند، عمل  آرده خودداري

 و   همكاري  نمونه بهترين)   دادن  و رأي آانديداتوري (  در انتخابات شرآت

 از   يكي  انتخابات  تحريم  آه در صورتي.   است  نظام  به يبخش مشروعيت

  تحريم.   است  از خودآامگي زدايي  و مشروعيت  همكاري  عدم  مهم مصاديق

  ها و مشاغل  مسؤوليت تحريم.   است  همكاري  در عدم  اول  گام تخاباتان

و  (  از قبول ، خودداري ها و ساير عناصر دولتي ها، مؤسسه  اداره ، تحريم دولتي

 سازمانها و   از انحالل ، خودداري  حاآميت  انتصابي مأموران)  با همكاري

 بايد مد  اند آه  همكاري عدم   ديگر از وجوه برخي...  و  مستقل هاي مؤسسه

   اقتصادي  همكاري  و عدم  اجتماعي  همكاري  عدم هاي روش. نظر قرار گيرند

 . شود  بايد بدانها عمل نيز وجود دارند آه

  

  ، آمكي  جمهوري  رياست  دوره  نهمين  تنور انتخابات  آردن  با گرم طلبان اصالح

 شهر و   شوراهاي  در انتخابات  آههمانطور. آنند  نمي  فرآيند دموآراسي به

   آه  است اي ها استفاده  آن تنها دستاورد اقدام.  نكردند  هفتم مجلس

 مستقر از   خود و نظام  دادن  جلوه  مشروع  براي  از انتخابات  پس آاران محافظه

 . آنند  مي آن

  

 حد   تا چه  آزاديخواه هاي  دموآرات  توسط  انتخابات تحريم:   تحريم آارآيي. 3

   را تحريم  انتخابات  و روشنفكران  نخبگان  دنبال  به  و چند درصد مردم مؤثر است

 خواهند آرد؟

 



  

  در يك. دهند  مي  را تشكيل  طيف  يك  در انتخابات  شرآت  شرايط  واجدين آل

   شرآت  حتمًا در انتخابات  قرار دارند آه  شرايط  درصد از واجدين30  سر طيف

 قطعًا   قرار دارند آه  شرايط  درصد ديگر از واجدين30   مقابل نند و در سويآ مي

   افراد مردد و بالتكليفي مانده  درصد باقي چهل. آنند  نمي  شرآت در انتخابات

 بر   در انتخابات  شرآت  يا عدم  شرآت  براي  طرفين  تبليغات  عمده هستند آه

 .ها متمرآز خواهد بود  آن روي

  

. دهند  مي  رأي آاران  محافظه  به  شرايط  واجدين  درصد آل20معموًال حدود 

 درصد 30 را تا   آراءشان  آه  است  آن  به  معطوف آاران  محافظه  آوشش تمام

، شيراز،   تهران  چون  بزرگ در شهرهاي. ( دهند  افزايش  شرايط ين واجد آل

 درصد تجاوز 10 معموًال از  آاران آراء محافظه... ، تبريز، مشهد و اصفهان

 ).آند نمي

  

   فعال  شرآت  به  مردم نمايند تا با ترغيب  مي ، سعي  پيروزي ، براي طلبان اصالح

   شرايط  واجدين  درصد آل70 حدود  را به آراء  ، آل  در انتخابات و گسترده

   منوط طلبان  اصالح ، پيروزي آاران  آراء محافظه  نسبي  ثبوت  دليل به. (برسانند

 ).  است  در انتخابات  مردم  گسترده  شرآت به

  

 40   نمايند با جذب  سعي بايست  مي  انتخابات آنندگان  ديگر تحريم از سوي

   درصد افزايش70 درصد، تا 30 را از   شرآت  عدم نها، ميزا درصد بالتكليف

 .دهند



  

  در اين. آشد  تصوير مي  به  چارچوب  آراء را در اين  تقسيم  زير انواع جدول

  يابد و برمبناي  مي  درصد افزايش70 درصد تا 30 از  آنندگان  آراء تحريم جدول

  آاران آراء محافظه.  است   شده  محاسبه طلبان  و اصالح آاران ، آراء محافظه آن

  .  متغير است  شرايط  واجدين  درصد آل30 درصد تا 20   بين  جدول در اين

  



   عدم تواند به  مي  ـ سياسي  فرهنگي  نخبگان  توسط  انتخابات  گسترده تحريم

.  را برمال نمايد  نظام  مشروعيت  منجر شود و عدم  در انتخابات  مردم شرآت

 . درصد خواهد بود70 درصد تا 55 از   تحريم  پذيرد، ميزان  صورت  اقدام اگر اين

  

  

 در   درصد مردم40 تا 35   معموًال بين  دموآراتيك  از جوامع در برخي:  اشكال

   عدم  اگر منجر به  حتي  در ايران  انتخابات تحريم. آنند  مي  شرآت انتخابات

   آراء برخي  آراء با ميزان  شود، هنوز ميزان  درصد مردم65 تا 60  شرآت

 تا 60   شرآت  عدم  آه  همانگونه  ترتيب بدين.   برابر است يك دموآرات هاي نظام

ها را از   آن ، نظامهاي  دموآراتيك  از جوامع  برخي  در انتخابات  درصد مردم65

   در انتخابات  درصد مردم65 تا 60   شرآت آند، عدم  نمي  ساقط مشروعيت

   را نامشروع  اسالمي  جمهوري  نظام  هم  جمهوري  رياست  دوره نهمين

 .آند نمي

  

اوًال در .  شود  بايد بدانها توجه  در اينجا وجود دارد آه چند تفاوت:  پاسخ

.   است  زمامداران  متمايز از مشروعيت  نظام  مشروعيت  دموآراتيك نظامهاي

. شود  منجر نمي  نظام  مشروعيت  زوال  به  حاآمان  افتادن ازينرو از مشروعيت

   زمامداران  مشروعيت  عين  نظام  مشروعيت  خودآامه  هاي نظام در  در حاليكه

   نظام  افتادن  و از مشروعيت  همان  زمامداران  افتادن از مشروعيت.  است

 . همان



  

  مشروعيت)   آافي  شرط اما نه (  الزم  آزاد شرط  انتخابات برگزاري: ثانيًا

   مردم  داوري  پذيرش  دليل  به  دموآراتيك نظامهاي.   است  دموآراتيك نظامهاي

   رسميت  بشر، به  حقوق ، رعايت  و اجتماعات  بيان ، آزادي  عمومي در عرصه

  ، برگزاري  خصوصي  از عرصه  عمومي  عرصه  اقليتها، تفكيك  حقوق شناختن

،   و رواداري  و تسامح ، تساهل  گسترده  مدني ، جامعه  آزاد و عادالنه انتخابات

   نوع در اين. اند مشروع...  و  عقايد دگرانديشانه  دليل  افراد به  نكردن مجازات

   حقوق  از رعايت  و اطمينان  دموآراتيك  نهادهاي  تثبيت  دليل ، به جوامع

اما .  ننمايند  شرآت  در انتخابات  مردم  اآثريت  است ، ممكن شهروندي

  آنند، جامعه  مي  بشر را نقض  حقوق اند چرا آه  اقتدارگرا، نامشروع نظامهاي

   رسميت  را به  و اجتماعات  بيان آنند، آزادي  مي  را سرآوب مدني

 پاسخگو وجود  آند، دولت  مي  در آنجا خدايي  خودآامه شناسند، حاآم نمي

   خودآامه  نظامها و حاآم  نوع اين. آنند  مي  و شكنجه  را زنداني ندارد، مخالفان

.  دهند  جلوه  خود را مشروع  نياز دارند تا رژيم  مردم  اآثريت وري ص  آراي  به آن

   در انتخابات  درصد مردم90 از   بيش آنند آه  مي  اعالم  جوامع  نوع ازينرو در اين

 در   شرآت  عدم  ترتيب بدين. اند  داده  رأي  حاآم  نظام  و به  آرده شرآت

  .  است  حاآم  با نظام  مخالفت  معناي ه، قطعًا ب  جوامع  نوع  در اين انتخابات

 از  برخي.  آرد  زير تبيين  صورت  را بايد به  در انتخابات  آنندگان اما آراء شرآت

ها   آن  نصيب  نظام  مستقيم اند و منافع  نظام  از وابستگان  آنندگان شرآت

نند تا آ  مي  شرآت  در انتخابات  و وحشت  ترس  دليل  ديگر به برخي. شود مي

   از رد صالحيت مثًال ترس(ها را نگيرد   آن  گريبان  شرآت  عدم  منفي پيامدهاي

 و   سربازان ، ترس  در انتخابات  شرآت  عدم  دليل  آنكور به  گزينش توسط

 از   يا ترس  ترقي  يا عدم  از اخراج  آارمندان ، ترس  از مجازات  و زندانيان نظاميان

  يعني.   است  تقلب  از آراء محصول  بااليي  بر اينها حجم وهعال).   پاسپورت ندادن

 آراء را بسيار باالتر از   خود، ميزان  مشروعيت  دادن  نشان  براي  حاآم نظام

 .نمايد  مي  اعالم واقعيت



  

   نهادهاي  نظارت  اقتدارگرا، بدون هاي  در نظام  انتخابات  هر گونه  ترتيب بدين

 .  است ، فاقد اعتبار و مخدوش المللي معتبر بين

  

  .  است  فاقد اعتبار علمي  دموآراتيك  با جوامع  جوامع  نوع  آراء اين  مقايسه پس

 ايرانند   تجزيه  نگران طلبان  و اصالح  از آزاديخواهان برخي:   ايران  تجزيه احتمال. 4

 و  خابات انت ها، تحريم  نظر آن به. نمايند  را دائمًا گوشزد مي و خطر آن

   و حمايت طلبان  جدايي  موضع  تقويت تواند به  مي  از نظام زدايي مشروعيت

  . منجر شود  ايران  تجزيه تواند به  امر مي ها بينجامد و اين  از آن خارجي

. آند  مي  و انديشناك  را نگران دوستي  خطر، هر ايران  اين  اندك  احتمال حتي

   دموآراتهاي  تمامي  شده  پذيرفته  اصول از  يكي  ايران  ارضي تماميت

 را از دو  ، بايد آن  احتمال  اين  بودن  واقعي  برآورد ميزان براي.   است جمهوريخواه

 : قرار داد  مورد بررسي زاويه

  

 با  آميز نظام  تبعيض  و رفتارهاي  در ايران  قومي هاي تفاوت:   داخلي زمينه: 4ـ1

، آردها و  ها بسيار آمتر از شيعيان سّني.   است ردني انكارناآ ها، واقعيتي آن

  مناصب.  دارند  نقش  سياسي ها در نظام  نيز بسيار آمتر از فارس اعراب

   شده زبانها تقسيم  و فارس  شيعيان  نفع آميز به  نحو بسيار تبعيض  به حكومتي

. گر دارند با يكدي  چشمگيري ، تفاوت  اقتصادي استانها از نظر وضعيت.  است

  .  است  مرآزنشين  زمامداران  غلط  از سياستهاي  اينها ناشي همه

   جدايي  خواهان  وجود ندارد آه  داخلي طلبانه  جدايي  مطرح  جنبش  هيچ ولي

 و   تبعيض  رفع  دنبال ، به  مختلف  اقوام نخبگان.  باشد  از ايران  خاصي مناطق

   نظام  يك  در چارچوب فدراليسم. دان  سياسي  در نظام  عادالنه مشارآت

 دارد و دموآراتها   عملي  تحقق  امكان  آه  است ، حداآثر درخواستي دموآراتيك

 . آنند  مي  حمايت از آن



  

   آشور را مستعد چنان آنند، چند استان  مي  فرض  را جدي  خطر تجزيه  آه آنان

 و  ، سيستان نشين  ترك ، استانهاي  آردنشين استانهاي: دانند  مي آاري

   استانهاي  مردم  مشارآت  طور طبيعي به.   و خوزستان بلوچستان

،   حال با اين.  بايد بسيار آمتر از ديگر استانها باشد  در انتخابات طلب استقالل

   و بلوچستان و سيستان)   شرايط  درصد واجدين83/12 (  آردستان استانهاي

   در اولين  آم  با مشارآت  انقالب  در ابتداي آه)   شرايط  درصد واجدين39/34(

   رياست  دورة  آردند، در هشتمين  شرآت  جمهوري  رياست  انتخابات دورة

   در انتخابات  شرايط  درصد واجدين13/70 و 45/53 با   ترتيب  به جمهوري

  با اينكه)   دوره جز در سه (  خوزستان  مردم  مشارآت ميزان. اند  آرده شرآت

   آل  متوسط  به  نزديك  همواره ، ولي  آشور بوده  آل  آمتر از متوسط همواره

 زير   همواره  شرقي  آذربايجان  استان  مردم مشارآت.   است آشور بوده

   اينكه  توجه  جالب نكته.   است  داشته  و سير نزولي  آشور بوده  آل متوسط

   آشور است  محروم ر از استانهاي بهت  شرقي  آذربايجان  استان  اقتصادي وضع

   در حاآميت  مناسبي  ديگر سهم  استانهاي  به  نيز نسبت و از نظر سياسي

 .  است زبان  ترك  خبرگان  مجلس ، رئيس  است زبان رهبر آشور ترك. دارند

  

  

  

  

  

  

  



   ايران  اسالمي  جمهوري  رياست  سراسري  انتخابات  آماري اطالعات

    دوره  هشتمين  الي  دوره  ـ اولين ن استا  تفكيك به

  

  

   بزرگ  خاورميانه ، طرح  خاورميانه  براي  طرح مهمترين:   خارجي زمينه: 4ـ2

   آه  است  اين  طرح  اين  اساسي فرض پيش.   اوست پيمانان آمريكا و هم

   از ديگر سو، منشاء بنيادگرايي  سو و فقر اقتصادي  از يك  خودآامه حكومتهاي

   دموآراتيك اگر منطقه.  پرور و فقرگستر است استبداد تروريسم. اند و تروريسم

   منطقه  براي  اقتصادي  برقرار و رونق  محو، امنيت  و بنيادگرايي شود، تروريسم

   دنبال  به  آه  است  جهاني داري  سرمايه  نفع  امر به اين. خواهد آورد  دنبال به

 .گردد  مي  امن بازارهاي

  

 وجود   خاص  آشوري  تجزيه  نام  به اي ، مقوله  مشابه  و طرحهاي  طرح در اين

بايد . .. و   و آويت  و عربستان  و لبنان  و سوريه  و عراق  و افغانستان ايران. ندارد

   آردن  دموآراتيك  مدلهاي  در راديكالترين آما اينكه.   تجزيه  شوند، نه دموآراتيك

   آشورهاي  و اشغال  نظامي  حمله  از طريق  آردن  دموآراتيك ، يعني منطقه

،   دو آشور وجود نداشت  اين  تجزيه  براي  تنها طرحي ، نه  و عراق افغانستان



 و گروهها،   و ِفَرق  اقوام  تمام  با شرآت  شد آه  آن  مصروف  آوشش  تمام بلكه

   بوش جورج.  شود  دو آشور حاآم  تكثرگرا بر اين  دموآراتيك  حكومت نوعي

   را براي  پيامي  در عراق  دموآراسي موفقيت«،   است  آرده اخيرًا اعالم

تواند   مي ادي آز  بر اينكه فرستد مبني  مي  تا تهران  بيروت  ميان هاي سرزمين

   منطقه  براي  آمريكايي  دموآراسي  مدل اگر عراق» . باشد  هر ملتي آينده

   ديگر از نظر تهديدهاي از سوي.  نخواهد بود  مطرح  آشوري  هيچ باشد، تجزيه

 نشد   تجزيه  عراق  بود ولي  تجزيه  براي  بسيار مستعدتر از ايران ، عراق قومي

   عنوان  آرد به  يك  است سهل.   آشور وجود نداشت ن آ  تجزيه  براي و طرحي

  آردستان«: گويد مي)   طالباني جالل(او .  شد  آشور انتخاب  جمهور آن رئيس

   ديگري  هر مردم ُآردها نيز مثل.  دهد  خود ادامه  حيات تواند به  نمي مستقل

   اين اند آه هها فهميد اما آن.  آنند  را تعيين  خودشان  دارند سرنوشت دوست

 ما   به زيرا هر چند همسايگانمان.  پذير نيست خواند و امكان  نمي امر با واقعيت

   مستقل  آردستان  و يك  را خواهند بست آنند اما مرزهايشان  نمي حمله

   چيزي  و واقعيت  چيز است رؤيا يك.  دهد  خود ادامه  حيات  به نخواهد توانست

   خواهان  آه جناحي.  دادند  آردها، رأي  ما، جناح هرست ف اآثر آردها به. ديگر

   آه  است  آسي  سخن اين»   استقالل  آسب  نه  است  در عراق  فدرال نظام

   حكومت  تجربه  سال15 و حدود   است  آرده  مبارزه  استقالل سالها براي

 . سر دارد  را در پشت  مستقل آردستان

  

 دو   آشور به  آن  و تقسيم  شمالي  قبرس ا اشغال ب1974   در سال آشور ترآيه

   در سال  شمالي  قبرس  ترك  جمهوري  و اعالم نشين  و يوناني  ترك بخش

   را به نشين  ترك  قبرس  آشوري اما هيچ.   داشت  آن  در استقالل ، سعي1983

  بخش اتحاد دو   خواهان  طور يكپارچه  به  جهاني  و جامعه  نشناخت رسميت

در .  نداشتند نشيني  جز عقب  راهي  شمالي  و قبرس ترآيه.  شد قبرس

   دبير آل  طرح ، به نشين  ترك  درصد مردم70، 2004   آوريل24  پرسي همه

.  اروپا لغو شود  آمريكا و اتحاديه هاي  از تحريم  دادند تا برخي  رأي  ملل سازمان

  وي.  شد  دنكتاش  رئوف ن جانشي  طلعت  محمدعلي28/1/84  در انتخابات



   ترآيه  به  ميالدي2005 اروپا تا اآتبر  اتحاديه.   است بخشطرفدار اتحاد دو 

   گسترده اگر فشارهاي.  آند  و فصل  را حل  قبرس  تا بحران  است  داده مهلت

   شمالي  و قبرس ، ترآيه  و خصوصًا آمريكا و اروپا وجود نداشت المللي بين

 . از اتحاد آردند، نه  مي  دفاع جزيه از ت همچنان

  

   دنبال ، به شان  ملي  امنيت  و تأمين  اقتصادي  منافع  دليل ، به آمريكا و اروپاييان

  تجزيه. اند  خاورميانه  در ديگر آشورها و خصوصًا منطقه  دموآراسي گسترش

   آرد آه نبايد فراموش. آند  فرآيند نمي  اين  به  آمكي آشورها هيچ

  .جنگند ها با همديگر نمي دموآراسي

   ديگري  مسأله  ايران  آمريكا به  نظامي حمله:   ايران  آمريكا به  نظامي حمله. 5

   درستي عقال به.   است  آرده  خود مشغول  را به  بسياري  اذهان  آه است

 قرار   نظامي  را مورد تهاجم  آمريكا ايران  آرد آه  نبايد آاري آنند آه تأآيد مي

تواند   مي  از نظام زدايي  و مشروعيت  انتخابات ، تحريم  برخي  گمان به. دهد

  وجه  هيچ  به  جمهوريخواه دموآراتهاي.  باشد  ايران  آمريكا به ساز حمله زمينه

   چند نكته  به اما توجه.  نيستند  ايران  آمريكا به  نظامي  تهاجم موافق

 : ضروريست

  

،   ايران  آمريكا به  نظامي  تهاجم  احتمال ها در خصوص بيني  پيش ــ آليه5ــ1

  سو و تهديدهاي  از يك  و افغانستان  آمريكا در عراق  بر عملكرد دولت مبتني

داند در   نمي آس  هيچ  واقع اما به.   آشور از ديگرسو است  آن  مقامات لفظي

   طرحي  آشور، چه آنگير   تصميم  آمريكا و ديگر نهادهاي  ملي  امنيت شوراي

  ؟ آن  چيست  طرح  آن  مراحل و جزئيات.   است  شده  ديده  تدارك  ايران درباره

 رفتار   نحوة  باشد، به  متكي  ايران  دولت  عملكرد مخالفان  به  از آنكه  بيش طرح

   عملكرد جمهوري  به  آمريكا، با توجه زمامداران.   است  وابسته  ايران رژيم

 و   اعراب  و صلح  تروريسم  و مسأله اي  هسته  انرژي  در چهار زمينه اسالمي



   خود را به  بايد جاي  رژيم  اين  باورند آه  بشر، بر اين  حقوق  و مسأله اسرائيل

   به  گذار ايران  چگونگي اما در خصوص.  بسپارد  دموآراتيك  رژيم يك

تغيير .  وجود دارد  نظر اساسي  آمريكا اختالف  زمامداران ، در بين دموآراسي

   آه  است ، ديدگاهي  جهاني  جامعه  يكپارچه  سياسي  فشارهاي  از راه رژيم

،   نظامي  حمله  شدن  مطرح ولي.  وجود آورد ها به  آن  بين تواند اجماعي مي

   مقامات  بين نمايد، بلكه  ايجاد مي  آمريكا و ديگر آشورها شكاف تنها بين نه

   از اين مستقل.  ايجاد خواهد آرد  آشور اختالف  آن  و مردم ييآمريكا

   ايران  به  نظامي  حمله  آمريكا توان  آنوني  آيا در شرايط ، بايد ديد آه مشكالت

 ؟ را دارد يا نه

  

   آمريكا به  نظامي حمله:   ايران  منظور اشغال  به  متعارف  واقعي ــ جنگ5ــ2

 حدود چهار ميليارد   ماهيانه  گذشته  دو سال ر طي آشو  آن  و اشغال عراق

، و استقرار )  دو سال  طي  آشته1500حدود  (  دو آشته ، روزي دالر هزينه

   وسعت  به با توجه.   است  داشته  دنبال  به  نظامي هزار نيروي يكصد و پنجاه

  ند حداقل نيازم  ايران  به  نظامي  حمله ، آمريكا براي  ايران  و جمعيت خاك

   اين  متعارف  واقعي  جنگ  مشكل مهمترين.   است  نظامي سيصدهزار نيروي

   جنگ  چنين  براي  الزم  انساني  حاضر نيروي  آمريكا در شرايط  آه است

   بودجه  به اي  حمله  چنين  آمريكا براي  آنكه ضمن.  را در اختيار ندارد اي گسترده

آمريكا .  نياز دارد  آار گرفت  به  در عراق وبرابر آنچه تقريبًا د  نظامي و امكانات

 ـ   سياسي  اوضاع  سرعت  و بايد به  است  و افغانستان فعًال گرفتار عراق

 . دهد  را سر و سامان  عراق امنيتي

  

   از راه  محدود استراتژيك  اهداف  به  محدود فقط در جنگ:  محدود ــ جنگ5ــ3

 و   نابود شده  ايران اي  هسته  توان  حالت در اين. د خواهد ش دور و هوا حمله

 قرار   مورد حمله  پاسداران  و مراآز سپاه  دريايي  و توان  موشكي زرادخانه



  آميز باشد، دو تحليل  آامًال موفقيت  حمله  اين  آنكه  فرض به.  خواهند گرفت

 : وجود دارد  آن  نتايج  دربارة مختلف

  

 آامًال  ، حكومت  از حمله ، پس  تندرو آمريكايي آاران افظه مح  گمان به.  الف

 خيابانها   به  ناپديد خواهد شد و مردم  مردم  و وحشت شود، ترس  مي تضعيف

 . خواهند آرد  را سرنگون  و رژيم ريخته

  

  ، مخالفان ، رژيم اي  حمله  از چنان ، پس  جنگ  مخالف  دموآراتهاي  گمان به.  ب

 و  مردم.  را آامًال مسدود خواهد آرد  سياسي  و فضاي  سرآوب  شدت را به

   از رژيم  پشتيباني ، به  خارجي  حمله ، در صورت ستيز ايراني  بيگانه روشنفكران

  . خواهد شد  شود، تحكيم  سرنگون  رژيم  آنكه  جاي  و به برخواهند خاست

  هاي  وجود سالح انه به  آمريكا تنها به دولت:   نظامي  حمله ــ بهانه5ــ4

  در مذاآرات.  نمايد  حمله  ايران تواند به  مي  تروريستي  و عمليات اي هسته

  پروتكل.   است  آرده نشيني  عقب  نحو احسن  به  تاآنون  ايران اي هسته

   شده ها خواستند فعًال تعطيل  را آن هرچه.   اجراست  در حال  در عمل الحاقي

 آمريكا   ترتيب بدين.   باز است  بعدي هاي نشيني  عقب ي برا هنوز راه.  است

  درباره.  بسپارد  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  را به  ايران تواند پرونده نمي

   تاآنون76 از خرداد   آه  است  ضروري  نكته  اين  به  نيز توجه  تروريستي عمليات

 از   حمايت مسأله. اند ده در اروپا ترور نش  ايران  دولت  از مخالفان هيچيك

 و   از لبنان  سوريه  ارتش نشيني  نيز با عقب  و جهاد اسالمي اهللا، حماس حزب

   آليه  سالح  خلع  در خصوص  خودمختار محمود عباس  دولت سياستهاي

   اگر بهانه  ترتيب بدين.  خواهد شد  منتفي رفته ، رفته  مسلح هاي گروه

   نقض  بهانه  باشد، به  وجود نداشته  تروريستي ات و عملي اي  هسته هاي سالح

 اگر  البته.  قرار دهد  نظامي  را مورد تهاجم تواند ايران  بشر، آمريكا نمي حقوق

   امنيت  شوراي  به  پرونده  ارسال  ندهد، امكان  خود ادامه نشيني  عقب  به ايران

 . خواهد شد  تقويت  ملل سازمان



 

  

 و   ايران  از رويارويي  جلوگيري  تنها راه  جمهوريخواه وآراتهاي باور دم ــ به5ــ5

 و   فعلي با وجود نظام.   است  در ايران  دموآراتيك  نظام آمريكا، استقرار يك

دموآراتها از .  خواهد شد  تقويت  نظامي  رويارويي ، امكان  سياستهايش ادامة

  ، دموآراتيزاسيون آميز است المت آامًال مس  اقدامي ، آه  انتخابات  تحريم طريق

،   فراگير دموآرات  اجتماعي  جنبش ها يك  آن  گمان به. نمايند  مي  را دنبال ايران

 وجود  در صورت.  آورد  عمل  به  ممانعت  ايران  آمريكا به  نظامي تواند از حمله مي

 . خواهد شد  منتفي  نظامي  حمله ، مسأله  جنبشي چنان

  

   آمريكا، از مبارزه  حمله  احتمال  دليل توانند به  نمي ، آزاديخواهان ديگر از سوي

 در   امپرياليسم  در مقابل  اصطالح به( بشويند   دست  و دموآراسي  آزادي در راه

   آمريكا قرار بود به  آنكه  دليل  به  افغاني آيا مجاهدين).  استبداد بايستند پشت

   پيوستند؟ آيا مبارزين  طالبان را آنار نهادند و به   آند، مبارزه  حمله افغانستان

   صدام  با رژيم  نمايد، مبارزه  حمله  عراق  قرار بود آمريكا به  آنكه  دليل  به عراقي

  آردند از سوي  مي  پيوستند؟ اگر چنان  صدام  رژيم را آنار گذاردند و به

   نظامي  تهاجم  مخالف توان گرفتند؟ مي  قرار نمي  دنيا مورد مالمت آزاديخواهان

  . داد  ادامه  آزاديخواهانه  مبارزات  به  حال  بود و در عين  ايران آمريكا به

   انواع  غيردموآراتيك رژيمهاي:  و فرآيند گذار  غيردموآراتيك هاي  رژيم ـ انواع6

 و  حزبي،   نظامي  ديكتاتوريهاي  رژيمها، به  نوع  منظر، اين از يك.  دارند گوناگوني

در . آند  مي  حكومت ، ارتش  نظامي در ديكتاتوري. شوند  مي  تقسيم شخصي

،  ، فاشيستي آمونيستي (  مسلط  حزب ، يك  حزبي ديكتاتوريهاي

   از ميزان ، حاآم  شخصي در حكومت. آند  مي حكومت. . .)  و ناسيوناليستي

  اين. انجامد  مي امگي خودآ  به  آه  برخوردار است  از خودسرانگي اي يا درجه

   نظامي سلطانيسم. نامد مي) Sultanism (  وبر سلطانيسم  را ماآس وضعيت



.   صالحديد امور برخوردار است  و قوة  از حداآثر اختيارات  حاآم  در آن  آه است

   را مشخص  شخصي  بر سلطة  مبتني  سياسي  نظام چهار نوع) Linz(لينتز 

،   اليگارشيك ، دموآراسي  ُمدرن سلطانيسم: د از عبارتن  آه  است نموده

   رؤساي  وسيلة  به حكومت (  محلي  متنفذين  و سيادت  نظامي پدرساالري

  ترين  و خودسرانه آزترين را متمر  سلطانيسم او حاآميت).   محلي سياسي

   بر سازمانهاي  مبتني  مدرن سلطانيسم. داند  مي  شخصي  سلطه شكل

 از   نظر برخي به.   است  بوروآراتيك  بر هنجارهاي  و رسمًا يا علنًا مبتني ُمدرن

 و اقتدار   تفوِق قدرت  آارآمد منجر به  سياسي  نهادهاي ، فقدان انديشمندان

را محدود گرداند  تواند آن  مي آننده  تعديل  قدرت  تنها يك شود آه  مي شخصي

   از مناسبات ، نظامي  شخصي ها سلطة  اعتقاد آن به.  موجود تا نهادهاي

   و رقباي ، حاميان ، پيروان  با همدستان  حاآم  روابط  بر پاية  آه  است فردي

   دولتي  و اختيارات ، مناصب  شخصي در حكومت. باشد خود، استوار مي

   دارايي  تعبير ديگر، دولت به.  العمر است  رهبر مادام شخصي»  مايملك«

 آار   به  وضعيتي  به  اشاره  را براي  وبر سلطانيسم ماآس.   رهبر است شخصي

. رسد  خود مي  حداآثر ميزان  به  يا اقتدار مطلق  سلطه  در آن برد آه مي

 را  اش  شخصي شود تا رهبر موقعيت مي  باعث»  ساختاري « معموًال ويژگيهاي

   از نظر قانوني  آه  دولتي  اختيارات  آنترل مثل. دبخش   تحكيم  رژيم در درون

 رهبر در   موقعيت آنندة ، تضمين  قانوني مثًال، خودآامگي. اند بسيار گسترده

  اهم را فر  وي  برآناري توانند موجبات  مي  آه  است اي  قانوني هاي برابر شيوه

   شوراي گزيند، اعضاي  را برمي  نگهبان  شوراي  رهبر اعضاي در ايران(آورند 

 رهبر با  يعني. گزينند  را برمي  رهبري  خبرگان  مجلس ، اعضاي  هم نگهبان

از ).  او باشند آنندة  ناظر و عزل  قرار است گزيند آه  را برمي  آساني واسطه

.   است  و انتظامي  نظامي  نيروهاي  آل  فرمانده  ديگر رهبر شخصي سوي

 .آند  نمي  احساس  نظاميان  از سوي  تهديدي  ترتيب بدين

 

 



لذا با .   است  سلطاني  نظام ، بلكه  توتاليتر نيست ، نظام  بر ايران  حاآم نظام

   پاسخ  پرسش  اين  رژيمها از يكديگر، بايد به  امر و تمايز انواع  اين  به توجه

؟   است  شده  فرآيند دموآراتيزاسيون ، تسليم  از رژيم  خاصي  نوع هچگون:  گفت

  : بود  آرده  تقسيم  مرحله  سه  را به  دموآراسي روستو گذار به

   برابري  از قدرت  آه  مخالفي  سياسي  نيروهاي  بين  بلندمدت منازعة:  الف

 .برخوردارند

  

   نيروهاي  رهبران  توسط ازش قرارداد س  يك  به  دستيابي  براي مذاآره:  ب

  انجامد و  مي  دموآراتيك هاي  رويه  آردن  نهادينه  به  آه سياسي

 و   ميزان  افزايش  باعث  تدريج  به  آه  دموآراتيك هاي  رويه  به  آردن عادت:  ج

 .گردد  مي  اجماع گسترة

  

 و از   است اسي سي  قواعد بازي  بازتعريف  دنبال سو به  از يك  سازش نامه توافق

   حافظ  آه  است  متقابلي هاي نامه  و ضمانت  بر تعهدات  ديگر، مبتني سوي

  ، معموًال رهبران  قدرت در قرارداد رهاسازي.  قرارداد باشد  طرفين  حياتي منافع

 و   اعاده  شهروندان  فردي  حقوق دهند آه  مي  تضمين  مقابل  طرف  به نظامي

  دهند آه  تعهد مي  نظاميان  به  غير نظاميان در مقابل. ار شود آزاد برگز انتخابات

اند،   شده  سرآوبگرانه  تندرويهاي  مرتكب  آه  زمامداراني درصدد مجازات

   خشونت  را بدون و فرآيند دموآراسي)   نكن  و فراموش بخش ب اصل(برنيايند 

 از فشار   پس و حزبي   نظامي  ديكتاتورهاي در واقع.  برند  پيش  و مرج و هرج

   حاصل گذار توافقي. شوند  حاضر مي  شديد، بر سر ميز مذاآره اجتماعي

.  باشند  آامًال برابر و متوازن  طرفين  سياسي  از نظر قدرت  آه  است وضعيتي

 تندروها   عمده  اختالفات  اقتدارگرا محصول  در رژيمهاي  توافقي گذارهاي

  سو، و ائتالف  از يك  رژيم درون)  طلبان اصالح ( هايرو و ميانه)  آاران محافظه(

   تندروهاي  آنار زدن  جهت  از حاآميت  خارج  با دموآراتهاي  حاآم طلبان اصالح

 بسيار   شخصي  فرآيند گذار در ديكتاتوريهاي ولي.   ديگر است  از سوي رژيم



   در مقايسه  شخصي  ديكتاتوريهاي رهبران:   هانتينگتون  گفتة به.   است متفاوت

   صورت  را به  قدرت  دارد آه  آمتري  احتمال حزبي  و تك  نظامي با رهبران

 اشميتر  و فيليپ) O'Donnell (  نظر اودانل به.  واگذار آنند داوطلبانه

)Schmitter(در ديكتاتوريهاي  دموآراسي  و برقراري  تغيير رژيم ، تنها راه   

 غير   مسلحانه شورش«،   سوموزا در نيكاراگوئه  پيشين  نظير رژيم سلطاني

   قدرت  واگذاري  به  نوعًا مايل  شخصي  حاآمان  اينكه براي.  است»  نظامي

  لذا به.   است  قدرت  از واگذاري ، امتناع  شخصي  حاآمان  آلي گرايش. نيستند

   از ميان اي بر  آافي  فاقد استقالل  ارتش  آه ، در صورتي)Snyder(نظر اشنايدر 

   براي حل  تنها راه باشد، آنگاه)   يا غيرنظامي نظامي (  شخصي  حاآم برداشتن

 .  است  انقالبي  جنبش  يك گيري  شكل  وي سرنگوني

  

 طور   را به  قدرت  ندارند، بلكه  قدرت  واگذاري  به تنها تمايلي  نه  شخصي رهبران

  مسألة. آنند  مي  استفاده  از آن خودآامه طور   و به العمر در اختيار گرفته مادام

   نظامي  اقتدارگراي ، با گذار در رژيمهاي  شرايطي  در چنين  دموآراسي گذار به

 و   شخصي  با حاآم در اينجا همكاري.  دارد  چشمگيري  تفاوتهاي و حزبي

   فرآيند دموآراسي  به  آمكي  او هيچ  فرمانروايي  به يبخش مشروعيت

 و   همكاري  عدم  از راه  شرايط  در اين ، فرآيند دموآراسي برعكس. آند نمي

   بايد روشن خواهان  آزادي  ترتيب بدين.  خواهد شد  تسهيل زدايي مشروعيت

   رژيم  نوع  دارد؟ و گذار آن  رژيمها تعلق  از انواع يك  آدام  به  ايران  رژيم نمايند آه

،   سياسي شناسي ؟ جامعه  است ندي فرآي  چه  تابع  دموآراسي  به خاص

   و تبيين ، توصيف  بشري  تجربة  رژيمها را بر اساس  انواع فرآيند دموآراتيزاسيون

 .  است آرده

 

 



  

  ، به  اسالمي  مشارآت  و جبهة  اسالمي  انقالب  مجاهدين  سازمان دوستان

 در   فعال  مخالفند و از شرآت  انتخابات ، با تحريم  خاص  تحليل  يك دليل

   در حال در آشورهاي«:   سازمان  نماينده  گفتة به. آنند  مي  دفاع انتخابات

   آم  از دست يك  هيچ شود آه  مي  ممكن  زماني  دموآراسي ، گذار به توسعه

[  يعني. . . ] خود نباشد  رقيب  حذف  قادر به  قدرت  در درون  سياسي دو جناح

 نظر از  صرف (  حكومت  در درون  آن  نخبگان برسد آه  اي  مرحله  بايد به جامعه

نتوانند )   متمايز ايدئولوژيك هاي  اما با ديدگاه  يا متفاوت  يكسان  اجتماعي پايگاه

  خواهي  وارد عصر دموآراسي  جامعه  يك  وضعيت در اين.  آنند يكديگر را حذف

   گذار دموآراسي آه  در آشورهايي«:   مشارآت  نمايندة  گفتة به» خواهد شد

   با رهبران  حكومتي هاي دموآرات. . .   است  گرفته  صورت در آنها با موفقيت

   اين  نهايي ، محصول  در حقيقت اند و دموآراسي  آرده ها معامله جنبش

 .»  است ها بوده معامله

   

 نيستند،   پيشيني ، معرفتي  متافيزيكي ، مانند علوم  تجربي  اجتماعي علوم

 وجود   و دربارة  نشست  عزلت  در آنج توان مي. اند  پسيني هاي  دانش بلكه

  گذار به «  در خصوص ، ولي  گفت  و سخن  فكر آرده  يا جوهر و عرض ماهيت

   توسعه  يا چهار موج  در سه  آه  گذارهايي  به  توجه ، بدون» دموآراسي

   يا ُحكمي  گفت  سخن  آلمه  يك توان ، نمي  است  گرفته  صورت دموآراسي

 .صادر آرد

 

 

 



 گذار و   سنخ اند، سه  آرده  را طي  سوم  موج  آه  آشورهايي  به  پسيني نگاه

: اند  نوع ها سه ديكتاتوري. دهد  مي  را نشان  ديكتاتوري  رژيم  نوع سه

  سه.   شخصي هاي  و ديكتاتوري  حزبي هاي ، ديكتاتوري  نظامي هاي ديكتاتوري

  .  است  افتاده  اتفاق  دموآراسي  به ذار از ديكتاتوري گ سنخ

 از سر اجبار   ضعيف ديكتاتوري) : abdictated transition ( گذار تفويضي:  الف

 .آند  واگذار مي  ديگران  را به قدرت

  

 در   ديكتاتوري ، رژيم در گذار تحميلي) : dictated transition ( گذار تحميلي:  ب

 فكر   را به  رژيم  مردمي  گسترده  تظاهرات  حال ار دارد، با اين قر  قدرت موضع

   رژيم24.  نمايد  را دنبال شده  ديكته  فرايند دموآراتيزسيون اندازد تا آگاهانه مي

 رسيدند   دموآراسي  به ريزي  برنامه  از طريق1990ــ95  هاي  سال  بين نظامي

. . . ، تايلند و ، تايوان برزيل.  ر آنها نداشت د بازتابي»   نخبگان  توافق پديده « ولي

 . گذارند  نوع  اين مصاديق

  

   دو خصوصيت گذار توافقي) : pactde transition (  يا قراردادي گذار توافقي:  ج

رو  و ميانه) آار محافظه( تندرو  بخش دو   به  حاآم اوًال رژيم.  دارد مهم

 از   بيرون  آه  رژيم  دموآرات خالفانثانيًا م. شود  مي تقسيم)  طلب اصالح(

 و  ، اعتصابات  مردمي  گستردة  تظاهرات  از طريق  قرار دارند با قدرت حاآميت

اگر عمر . نمايند  برقرار مي  قدرت  موازنة  خود و رژيم ، بين  همكاري عدم

  فق توا  به  باشد، نخبگان فايده  و بي  پرهزينه  شود و منازعات  طوالني منازعات

   از طريق در نهايت. شوند مند مي  عالقه هايشان  اختالف ترين بر سر جدي

، گذار   حاآم روهاي  و ميانه  از رژيم  خارج هاي  دموآرات  ميزگرد، بين مذاآرات

   به  گذار، گذار لهستان  نوع  اين  مصداق ترين مهم. گيرد  مي  صورت توافقي

 . بود1989   در سال دموآراسي



ها   گروه ترين  مهم  رهبران ترين  و مجرب ، قدرتمندترين  نخست ايند مذاآرهدر فر

 يابند   دست  تفاهم  نوعي  آنند تا به و سريعًا همكاري)  يا علني ( بايد محرمانه

   را به  بايد پيروانشان سپس.  باشد  قبول  قابل  از طرفين  هر يك  براي آه

   آردن  بايد، با پيشه و سرانجام.  متقاعد آنند  توافق  اين  عملي  نتايج پذيرفتن

   سلوك  و آداب  توافق  اين  خاطر دهند آه ، اطمينان دارانه  خويشتن رفتارهاي

  استقرار نظام.   است  نخبگان  از فرهنگ  جزئي  از آن  حاصل سياسي

  مثل   به  و مقابله جويانه  تالفي  از برخوردهاي  مصونيت  در مقابل دموآراتيك

 . است

  

ثانيًا .  نيست)  ميزگرد مذاآرات (  گذارها، گذار توافقي ، اوًال تمام  ترتيب بدين

   جناح  بين  توافق ، بلكه  نيست  حاآم  رژيم  دو جناح  بين ، توافق گذار توافقي

   آزاد و عادالنه ثالثًا انتخابات.   است رژيم  دموآرات  با مخالفان رو حاآم ميانه

   دموآرات  مخالفان  خود را به  جاي  حاآم شود تا رژيم  برگزار مي توافقي

.  گيرد  صورت  اصلي  قدرت  در زيرمجموعه  نمايشي  بازي  يك  آنكه بسپارد، نه

 و   حزبي هاي  با ديكتاتوري  آلي ، به  شخصي هاي  در ديكتاتوري رابعًا وضع

 .  است  متفاوت نظامي

  

   به ، رفتن  دموآراسي  گذار به برند تنها راه  مي ان گم  حكومتي طلبان اصالح

 دو   بين  قدرت ، ايجاد موازنة  دوگانه  حاآميت  به  حاآميت ، تبديل  حكومت درون

 باشد،   اگر چنين حتي.   است  دموآراسي  گذار به  براي  ضروري  و توافق طرف

   وجود داشته رژيم   مخالف  دموآرات  قدرتمند اجتماعي  جنبش  يك بايست مي

   را وادار به رژيم. . .  و  انتخابات ، تحريم ، اعتصابات  تظاهرات  از طريق باشد آه

 تعبير سعيد   از باال به زني  و چانه فشار از پايين( نمايد   و توافق مصالحه

   رژيم روهاي  ميانه خواهند نقش  مي  آه طلباني  اصالح لذا بهتر است).  حجاريان

 را   دادند، حاآميت  اجازه آاران  و اگر محافظه  شرآت  آنند، در انتخابات زيرا با

 و  ، تحريم  همكاري  عدم  دهند از طريق  اجازه  ديگران  به ولي.  آنند دوگانه



 وجود آورند تا   را به خواهي  نيرومند دموآراسي ، جنبش زدايي مشروعيت

 در باال  زني ، چانه  فشار از پايين بدون.  شود  فراهم  و مصالحه  توافق امكان

 .  وجود نخواهد داشت

  

   ديكتاتوري  نه  است  نظامي  ديكتاتوري  نه  ايران  رژيم  آه  داشت اما بايد توجه

   ديكتاتوري  بر ايران  حاآم رژيم).  باشد  مسلط  حزب  يك  در آن آه ( حزبي

 ديگر  ، با دو نوع  نظامي  در چنين  دموآراسي فرايند گذار به.   است شخصي

   ضد شخصي ، نوع شناسان  جامعه  گذار معموًال از سوي  نوع اين.  دارد تفاوت

 گذار   نوع اين. شود  مي ناميده) anti-Personalist transition type(گذار 

،   در فيليپين مارآوس (  است  شخصي  حاآمان  سرنگوني معموًال مستلزم

  يا مستلزم)   در عراق ، صدام استروراسز در پاراگوئه،  چائوشسكو در روماني

  ، در مصر اينك  نمونه براي). فرانكو در اسپانيا (  است  ديكتاتور شخصي مرگ

   مبارك  برآناري ، خواهان  دموآرات مخالفان.   است  حاآم ديكتاتور شخصي

   برآناري براي و   مبارك  در مقابل  در رقابتي  آزاد، عادالنه انتخابات. هستند

  نشيني  عقب  حاضر به ظاهرًا مبارك.  زير نظر او  در قدرت  مشارآت ، نه اوست

   به ، رهبري اما در ايران.   است  با حضور چند آانديدا شده  انتخابات و برگزاري

 در   شرآت  رسد به ، چه  نيست  در انتخابات نفري  تك  شرآت  حاضر به وجه هيچ

   آه او  است روشن.  او بايستند  در مقابل  رقيب چند آانديداي   آه انتخاباتي

  نفره  تك  انتخابات  با برگزاري  شخصي  از حاآمان برخي.  را ندارد  مردم رأي

 در اينجا  شوند، ولي  مي  مردم  درصد آراي90 از   بيش  آوردن  دست  به مدعي

   مردم  رأي از طريق   اخذ مشروعيت  ريسك  حاضر به وجه  هيچ  به رهبري

  . نيست

 

 

  



،   همكاري ، عدم  انتخابات  تحريم  باور برخي به:  گري  يا اصالح ـ انقالبيگري7

اند و از   و انقالبي  ساختارشكن ؛ اقداماتي  رفراندوم  و برگزاري زدايي مشروعيت

  انتو  منظر مي  از يك  آه  داشت بايد توجه.  ناسازگارند طلبي رو با اصالح اين

 از يكديگر   دو مقام  اين  تفكيك مهم.  طلب  ديگر اصالح  بود و از منظري انقالبي

 . است

  

،   اهداف  آن  به  رسيدن  دارند و براي  اهدافي آدميان:  طلِب روشي  ـ اصالح الف

، تغيير ساخِت   هدف  آنيم فرض. گزينند  را برمي  خاصي ها و وسايل روش

 و   آزادي  آه  دمكراتيكي  ساخِت سياسي زيني و جايگ  خودآامه سياسي

 هدِف   اين  به  رسيدن براي. شناسد باشد  مي  رسميت  بشر را به حقوق

 و  طلبانه اصالح:  آرد  استفاده توان  مي  متفاوت ، از دو روش اخالقًا مطلوب

 . انقالبي

  

  لها و وساي  از روش شود آه  مي  اطالق  آسي  به  روشي طلب ـ اصالح

  برد و اصالحات  مي  بهره  و غايات  اهداف  به  رسيدن آميز براي مسالمت

 .آند  مي  را تعقيب  و جزءگرايانه ، تجربي ، موقتي  تدريجي اجتماعي

  

 قهرآميز و  ها و وسايل  از روش شود آه  مي  اطالق  آسي  به  روشي ـ انقالبي

   تغييرات  دنبال آند و به  مي  استفاده  اهداف  به  رسيدن بار براي خشونت

   به  دستيابي  خونبار براي هاي  روش  به توسل.   است  و ناگهاني انفجاري

 .  است  اخالقًا نامجاز و مذموم اهداف

  

،   شده ها گفته  آن  منفي ها و پيامدهاي  انقالب  درباره  تاآنون  آنچه تمام

بار   خشونت هاي  روش  به  آه  است  صادق  آالسيك هاي  انقالب درخصوص

   قصه  يك  آالسيك انقالب. آردند  مي  را دنبال  يا يوتوپيايي گرايانه  آل تغييرات



 تغيير   انقالب هدف.  و جديد بود ، تازه  آلماتش ، حتي  آن  آل  بود آه تمامًا تازه

   از طريق  و نظامي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي  سياسي  ساختارهاي آل

  يافت  مي  تقليل  سياسي  مسائل  به  مسائل  آليه يعني.  بود  سياسي تتغييرا

  شد تا همه  موجود بايد زير و رو مي  جامعه  بنيان  سياسي هاي  روش و به

 . شود  و فصل  جا حل  يك مسائل

  

 و   پيوست  وقوع  به  شرق  بلوك  آرام هاي  هشتاد، انقالب اما در اواخر دهه

 شدند و عصر  ، ذوب  در دست  توتاليتر با تظاهراِت مردِم شمع ايه  رژيم هاي يخ

   بدون هاي  نماد انقالب اسلواآي  چك  مخملي انقالب.  فرا رسيد آزادي

 و   ميلوسويچ  بلگراد عليه  مردم  آرام  انقالب  از آن پس.   جديد است ريزي خون

  پس.   پيوست  وقوع  به ه شواردنادز  عليه  تفليس  سرخ هاي  گل  انقالب بعد هم

   در قرقيزستان اي  زرد يا الله  انقالب  و سپس  در اوآراين  نارنجي  انقالب از آن

 .  پيوست  وقوع به

  

  يكي. سازد  متمايز مي  آالسيك هاي ها را از انقالب  انقالب  اين  عمده دو تفاوت

   شدن ، خالص يگر آنكهگيري در آار نبود و د  و انتقام ريزي  و خون  خشونت آنكه

 تغيير   جديد بود، نه هاي  انقالب ، هدف  و ايجاد آزادي از شّر خودآامگي

، ) ناممكن (  نشدني  آاري ، آه خواه  تمامت  ايدئولوژي  يك  برمبناي گرايانه آل

   تأسيس  به آميز، معطوف  مسالمت هاي انقالب.   است فايده  و بي پرهزينه

  هاي  بر انقالب  آه اند و نقدهايي  و مطلوب ، ممكن ريساال  و مردم آزادي

  عنوان به.  ها وارد نيست  انقالب ، بر اين ها وارد است  آن  و پيامدهاي آالسيك

 بود، از   مخالف  آالسيك گرايانه  آل هاي  با انقالب  پوپر آه ، آارل نمونه

  . آرد  مي  و دفاع  حمايت  شرق  بلوك  آرام هاي انقالب

.   آن  مخالف  و مردم  حاآم رژيم:  دارد  دو طرف  شود انقالب شايد گفته

   به  مردم  آه  نپيوست  وقوع  رو به آميز جديد از آن  مسالمت هاي انقالب

 از   حاآم هاي تر، رژيم  مهم  از آن  جستند، بلكه آميز توسل  مسالمت هاي روش



   استفاده  مردم  سرآوب  براي ريه قه  و از قوه  داده  نشان داري خود خويشتن

   از ابزار سرآوب  و قصد استفاده  و توان  اراده  نظام  رهبري  در ايران ولي. نكردند

   به  رژيم ، توسط آميز مردمي  مسالمت  گسترده  تظاهرات را دارد و لذا هر گونه

 . خواهد شد  آشيده  و خون خاك

  

،   اول فرض  پيش مطابق.   است  بال دليل  مهم فرض  بر دو پيش  مدعا مبتني اين

   و داخلي المللي  جديد بين  را دارد و شرايط  گسترده  سرآوب  توان  حاآم رژيم

   حاآم ، نظام  دوم فرض  پيش مطابق. دهد ها مي  آن  را به  سرآوب  و امكان اجازه

   و گرجستان ي، يوگسالو  سابق  شرق  بر بلوك  حاآم هاي  بدتر از نظام بر ايران

   و ميلوسويچ  سابق  شرق  بلوك  از حاآمان  نظام  اين  و حاآمان است

 . تر و سرآوبگرترند خودآامه

  

آميز   مسالمت  تظاهرات  حتي  آه ناپذير است  آنقدر اصالح  حاآم اگر نظام

  آشاند، تا مخالفان  مي  و خون  خاك  را به آند و آن  نمي  را تحمل مخالفان

 نمايند؛ در   را با خود همراه  همگان  رفته  دارند و رفته  را بيان ند نظراتشاننتوان

   روشن  پوپر هم  آارل  چون  از نظر فرد ليبرالي  حتي  قضيه  تكليف  صورت آن

 : است

  

   انقالب ، مخالف  شرايط  و در آليه  احوال  در همه  من  آه  نيست چنين«

   وسطي  قرون  مسيحي  از روشنفكران ند برخي مان  هم من.  بار باشم خشونت

   باورم دانستند، بر اين  جبار را جايز مي  حاآمان  آشتن  آه  رنسانس و دوران

 نباشد و در   جز اين اي  جابر و زورگو چاره  حكومت  در يك  است  واقعًا ممكن آه

   معتقدم ن همچني ولي.  شمرد بار را بايد موجه  خشونت ، انقالب  احوال چنين

  به...  باشد  دموآراسي  بايد تأسيس  قسم  از اين  هر انقالبي  هدف  يگانه آه

   است  جابر و زورگو موجه هاي  حكومت  تحت  فقط گري  ديگر، خشونت سخن



 بايد   آن  هدف سازند و يگانه  مي  را غيرممكن گري  خشونت  بدون  اصالحات آه

  » . شود  ممكن آميز در آن  مسالمت ت اصالحا  باشد آه ايجاد شرايطي

  تحريم(آميز   مسالمت هاي ، دموآراتها از روش  رفت  ذآر آن  آنچه  به با توجه

نمايند   مي عيار دفاع  تمام  جمهوري  تأسيس جهت)   رفراندوم ، برگزاري انتخابات

  ونمنتها چ.  مقصود نيستند  به  رسيدن  براي  از خشونت  استفاده و معتقد به

   روشي  آه  مدني روند، نافرماني  نمي  زير بار رفراندوم اقتدارگرايان

، بايد   از پيروزي پس. گردد  پيشنهاد مي  غايت  اين  براي آميز است مسالمت

.  قرار گيرد ياب  حقيقت هاي  آار آميته مبناي»   نكن  و فراموش بخشب « اصل

   ايران مردم.  نخواهد شد  و تحكيم  تثبيت گيري  با انتقام  دموآراسي چرا آه

 بود،   مدرنيته  عليه57  انقالب. دانند  مي1357   از سال  بسيار بيش  اينك زمين

   و دموآراسي  آزادي نبرد براي.   است  و دمكراتيك  مدرن  آنوني اما جنبش

  دي ناآجاآبا هاي  ايدئولوژي  در پاي  آدميان  اما فدا آردن  است  و مطلوب مشروع

 ندارند،   و خشونت  و وحشت  جز رعب  دستاوردي  اقتدارگرا آه هاي و نظام

،   و استخوان  و خون  و گوشت  با پوست  تِك آدميان تك.   است ناروا و نامشروع

 آزاد و   شرايطي  آردن  فراهم  جهت  و مبارزه اند و آوشش  با لذات غايت

 يابند؛   دست  مطلوبشان  غايات  به ي انتخابگر  از طريق  تا آدميان دموآراتيك

 .  است  واجب اخالقًا مجاز و بلكه

  

 حِل  ها، براي ها و ايدئولوژي ها و مدل نظريه: ها  در طرد آئين  ـ انقالبي ب

 يا  اگر نظريه. شوند  مي  و ساخته  ابداع  عملي  مشكالت  و رفع  نظري مسائل

   حل  باشد، اما از پس  عملي شكالت م  يا رفع  نظري  حِل مسائل  مدعي آئيني

 را   و آدميان  و جامعه  جهان  آنكه يكي.  آرد توان ها برنيايد، دو آار مي  آن و رفع

 را   و آئين  نظريه  شوند، و ديگر آنكه  و آئين  نظريه  تا مصداق آنقدر تغيير دهيم

 تا   شده  ابداع و  و ساخته  است  آدمي  در خدمت  و آئين نظريه.  آنار بگذاريم

 باشد   باشد و موظف  و آئين  نظريه  خادم  آدمي  اينكه  نمايد، نه  را حل مسائل

 . بنمايد  آئين  خود را فداي جان



  

  گيري بهره« بر  ، مبتني  نوشتار حاضر است  مقبول  پوپر، آه شناسي روش

 ما  دينسانب«.  است»   نقادي  خطا از طريق  و حذف  از فراگرد آزمون انقالبي

 ندارد   مطابقت  خوبي  به  تجربي  با نتايج  آه اي  نظريه  از دست توانيم مي

   بقاي  شانس  شود آه  سبب  نظريه  و پذيرش  قبول  از آنكه ، پيش  شويم خالص

   آاري توانيم  خود مي هاي  نظريه از رهگذر نقد آردن.   بدهيم خود را از دست

 حائز   امر البته اين.  بروند  ما از بين  عوض  ما شوند و به ها فداي  نظريه  آه آنيم

 . »  است  اهميت نهايت

   حِل مسائل  به  موفق  در عمل  آه ها و مكاتبي ها، آئين  نظريه طرد انقالبي

آميز   خشونت  حذف شوند، بجاي ها نمي  آن  عملي  مشكالت  و رفع آدميان

   قابل  شدن  در گرو سرنگون  عقالنيت فتپيشر.   است  عقالنيت ، عين آدميان

   امكان  يك  نحو به  اين به«:  هاست ها و آئين  نظريه  و زيباترين ترين تحسين

 خود را از   موقت هاي ها، و فرضيه  آزمون توانيم مي:  يابيم  مي  دست اساسي

.   نماييم  خود را حذف آنكه ، بي  آنيم  حذف  نحو نقادانه  به  عقالني  بحث طريق

   عقالني  بحث اگر روش...   است  نقادانه  عقالني  بحث  غرض  واقع  به  نكته اين

زيرا خرِد نقاد : برد  را از ياد مي  امر آاربرد خشونت  بشود، اين  تثبيت نقادانه

   وظيفة اين.   است  شده  يافت  خشونت  براي  تاآنون  آه  است تنها بديلي

   جايگزين براي.  آنند  تالش  انقالب  اين  براي  آه  است  متفكران  همه روشن

  » .  خشونت  آارآرد حذفي  جاي  به  عقالني  نقادي  آارآرد حذفي آردن

   انقالبي آميز در نقادي  و نبوغ  شجاعانه  اقدام  از طريق  حقيقت  به  شدن نزديك

  هاي  نظريه  خالقانه عآميز در ابدا  و نبوغ  شجاعانه  و اقدام  قديمي هاي نظريه

   در همه ، بلكه  نيست  صادق  تجربي  تنها در مورد علم  نكته اين«:  جديد است

 . »  است چنين[  معرفتي]هاي  حوزه

  

   براي  از آمادگي  است  عبارت  عقالنيت  فكري  صورت ترين از نظر پوپر پيشرفته

 با   نقادانه ها در پرتو بحث  آن ح، تصحي  نحو نقادانه  خود به  باورهاي  درباره بحث



  .  نيستند  مسائل  حل  قادر به  آه  باورهايي  انقالبي  و حذف ديگران

 بايد   دارد آه  سياسي  در عرصه  مختلفي  معنا پيامدهاي  در اين  بودن انقالبي

 . شود بدانها توجه

  

، روبرو  است   عملي  و ديگري  نظري  يكي ، آه  ما با دو مساله  سطح در اين

 : هستيم

  

ناپذير؟   يا اصالح پذير است  اصالح  اسالمي  جمهوري آيا نظام:   نظري ـ مساله

   سياسي  نظام  يك  مستقر به  سياسي  نظام ، تحول اگر مقصود از اصالحات(

  .ناپذير را بايد آنار نهاد  اصالح نظام). باشد)  دموآراتيك(ساالر  مردم

 آدامند؟   دمكراتيك  نظام  مستقر به  گذار از نظام ايه روش:   عملي ـ مساله

 ).رسانند  مي  هدف  ما را به  آه ها و استراتژي تاآتيك(

  

   مساله  حل  جهت طلبان  اصالح  از سوي  تاآنون  آه هايي ها و مدل نظريه

   حل ، از عهده  شده  ارائه  دموآراتيك  سياسي  ساخت  و گذار به خودآامگي

.   است  جديد ضروري هاي  مدل اند و لذا تجديد نظر و ابداع رنيامده ب مساله

؛ در   زدايي  و مشروعيت  مدني ، نافرماني  همكاري ، عدم  انتخابات  تحريم بحث

 .  است  شده  مطرح  چارچوب اين
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  آه»   مدني نافرماني «  از مشي  ناشيانه  را واداشته  آنان  آه  است محذورات

  .» آنند ، دفاع  است  در غرب  از دموآراسي  پس  اجتماعي  جنبشهاي ويژه

 در   از دموآراسي  پس تماعي اج هاي  جنبش  ويژه  مدني نافرماني «  آلي گزاره

 استعمار   در هند دوران  گاندي  نهضت هاي  با نمونه ، حداقل»  است غرب

   آپارتايد، ابطال  رژيم  جنوبي  ماندال در افريقاي  نلسون  و جنبش انگليس

   و ماندال براي ، گاندي  دموآراسي  ماقبل در هر دو آشور، در دوران. شود مي

 از  ، يكي از نظر تبارشناسي.  سود جستند  مدني نافرماني   از روش مبارزه

   گاندي  خشونت  و تز عدم  منفي  مبارزه  به  مدني  نافرماني  تبارهاي مهمترين

 .گردد بازمي

  

  مطابق. داد  مي  سوق  مدني  نافرماني  را به ، گاندي  هندويي  بنيادي باورهاي

  يكي ) Atman (   آل  خود با آتمن بيعت ط  از ما در ژرفناي ، هر يك باور نخست

   در اين ، اگر چه  است  ما مشترك  همه  وجود ما، در ميان  در عمق ،آه هستيم

خدا .   است  شده شمار تقسيم  بي  متفاوت هاي  و آگاهي  در ابدان حيات

  خدا بدون«  اشيا وجود دارد   همه  در بطن باشد، بلكه  نمي  متشخص موجودي

   تشخص صورت  وجود بي  آن ، به  هستيم  ما شخص اما چون »  است  صورت

   وحدت  اولي  طريق  و به  انسان  ذاتي  باور، وحدت  از اين گاندي.  يمبخش مي

   براي  حيات  وحدت  سياسي مفهوم. نمود  مي  را استنتاج  حيات هاي  جلوه همه

  ناپذيري  طور جبران  و به يگانهتواند آامًال ب  نمي  آس  هيچ  بود آه  اين گاندي

 . باشد دشمن

 

 

  

   همانatman  آتمن. ( از ما وجود دارد  در هر يك  الهي ، عنصري  باور دوم مطابق

  ، نتيجه» حضور خداوند در هر انساني«او از تز ).   استBrahman  برهمن



از . » نمبي  از وجود خداوند مي اي  خود نشانه  در مخالفان  حتي من « گرفت مي

   يك  باشد زيرا هيچ  دشمن  يك تواند آامًال و در نهايت  نمي  آس اينرو، هيچ

 . خود نيستند  در درون  الهي  بارقه  آن بدون

  

  تر عدم طور عام ، و به  و آشتن  از قتل  خودداري ، آهيمسا، يعني باور سوم

   حيات هاي  جلوه ه هم  دارد آه  باور ربط آهيمسا آشكارا با اين.   است خشونت

  نتيجه.  وجود دارد  در هر شخصي  الهي  عنصري  هستند و اينكه يكي

   آه رسانيم  مي  آسيب  آلي  ما به  ديگران  به  رساندن  در آسيب  آه گيريم مي

   آسيب  مطلق  يا واقعيت  غايي  حقيقت ، و به  هستيم  از آن خود ما جزيي

   آه  معناست  اين  به آهيمسا در عمل.  ناميم  مي را خدا  ما آن  آه رسانيم مي

،   برخورد با خودآامگان  درست ، راه  و خودآامگي عدالتي  و بي  ظلم در هنگامه

  ها با استدالل  آن  دروني  سرشت  به  توسل  بلكه آميز نيست  خشونت شورش

   آه  هنگامي ، حتي  است  ناعادالنه  از قوانين  مدني  با نافرماني  همراه عقلي

.  باشد  داشته  در پي  و حبس ، خشونت  رنج شكن  قانون  براي  مدني نافرماني

 ستمگر و   هم  مشترك  انسانيت ، آه  خاطر عدالت  به  رنج  تحمل  براي آمادگي

   گاندي  آه  است اي  اخالقي  نيروي خواند، آن  مي  داوري  را به  ستمديده هم

   تحمل  براي آمادگي.  نمود  را وضع  حقيقت اگراها، يا نيروي ساتي  آلمه  آن براي

  گاندي.   است  و نافرماني  خشونت  عدم  از سياست  جزء مهمي  و آالم رنج

   به  خشونت  هند، عدم  درصد مردم90   براي  آه دانم  مي من«:  گفت مي

 از  گاهانه آ سرپيچي. » چيز ديگر  هيچ  و نه  است  مدني  نافرماني معناي

  . بود  گاندي  خشونت ، گوهر تز عدم  ناعادالنه قوانين

   مدني  نافرماني  جنبش دومين.  آمد  پيش1920 در   مدني  نافرماني نخستين

   حيرت  انگليسيها را به  جنبش اين.   داشت  تأثير بيشتري1930   دهه در اوايل

 و   بودند، ضرب  سر پيچيده تان انگلس  از قوانين  آه  ميليونها تن ، چون انداخت

   مبارزه  راه آرد آه  مي  استدالل گاندي.  رفتند  زندان  آردند و به  را تحمل شتم

   قدرت  نظامي  نيروي برتري.   نيست  در هند خشونت  انگلستان با حاآميت

   آه  آن  آند، حال  غلبه  مخالفان  خشن تواند بر اقدامات  مي  هميشه استعماري



، از   اعتراض ، در عين  آار برد آه  زور به  مردمي  اگر عليه  استعماري اآميتح

  عدم.  بپايد  ديري  نيست دهند، ممكن  نمي  نشان  خشن خود واآنش

انگيز،   اخالقًا نفرت  چيزي  از زور به  استفاده  روش  آردن ، با تبديل خشونت

 شوند؛   آشته بايست سيها نميرو، انگلي از اين. آند  مي  را درمانده حاآمان

آميز در   غير خشونت مقاومت.  بخورند  شكست  سياسي  از لحاظ بايست مي

  آند و از مردم  ــ انگليسيها را مهار مي  مدني  ــ نافرماني  ناعادالنه برابر قوانين

 .سازد  قدرتمند مي هند مّلتي

  

   عمل  فرا گرفتند و بدان  گاندي را از  مدني  افريقا، نافرماني  ملي ماندال و آنگره

   افريقا بايد سرانجام  ملي  آنگره  رهبران ما گفتيم«: نويسد ماندال مي. آردند

   زندان  به  گاندي  عقايد خود مثل  شد در راه  آنند و اگر الزم  را نقض قوانين

 و  اني نافرم  ملي  عمليات  انجام  بار ايده  نخستين والتر سيسولو براي«. »بروند

 داد   را ارائه او طرحي.  آرد  از ما مطرح  آوچكي  را نزد گروه  از قوانين سرپيچي

،   خاص  از قوانين ها عمدًا با تخلف  گروه  از تمامي  افراد داوطلب  آن  طبق آه

 را از  اي  افريقا قطعنامه  ملي  آنگره آنفرانس. »اندازد  مي  زندان خود را به

   سرآوبي قانون« بود   شده  خواسته  از دولت  در آن  گذراند آه تصويب

   جداگانه  نمايندگي قانون«، »  گروهي  اسكان قانون«، » آمونيسم

   به  مربوط و قوانين»  تردد قانون«، » بانتو  مقامات  تعيين قانون«، » دهندگان راي

 آرد   اعالم ريزي  برنامه شوراي.  لغو آند1952   فوريه29 را تا   احشام مالكيت

   مقدمه آند آه  برپا مي  تظاهراتي1952   آوريل26 افريقا در روز   ملي آنگره

   تخلف  روز عمليات در اولين«. » خواهد بود  غيرعادالنه  از قوانين  تخلف عمليات

   گونه  و آنار آشور اين  در گوشه  داوطلب250 از   بيش  غيرعادالنه از قوانين

.  بود  خجسته ، سرآغازي اين.  شدند ا گذاشتند و زنداني را زير پ قوانين

   بعدي  چند ماه  طي  نفس  و برخوردار از اعتماد به  و مرتب  ما منظم سربازان

،  پزشكان:  اقشار  از تمامي  آردند و افرادي  شرآت  عمليات  نفر در يك8500

   و غيره ، آشيشان انآموز  و دانش ، دانشجويان ، وآال، معلمان  آارخانه آارگران

خواندند   سرود را مي ها اين آن.  رفتند  زندان  و به  آرده  سرپيچي از قوانين



  قبًال زندان«. »  وارد شويم خواهيم ما مي.   را باز آن  زندان  آماندا درهاي آهاي«

  ي دستاورد  بود و اين  تغيير يافته  طرز برخورد اآنون  بود اما اين  ننگ  نوعي رفتن

از .   است بخش آزادي  مبارزات  در راه  بزرگ  مانعي  از زندان زيرا ترس.  بود بزرگ

   افتخاري  نشان  به  رفتن  بعد، زندان  به  از قانون  تخلف  عمليات  اجراي زمان

 »  شد  افريقاييها تبديل براي

  

  امع جو  به ، نه  است  انقالبي  روشي ، نه  مدني  نافرماني  ترتيب بدين

   جمهوريخواه  قرمز دموآراتهاي  خط ، خشونت آري.  دارد  تعلق پسادموآراسي

   عدم اما نهايت.   نخواهند ُجست  توسل  خشونت  به ها هيچگاه آن.  است

  ، نقض  مدني نافرماني.  ورزي  خشونت ، نه  است  مدني ، نافرماني همكاري

  ، آگاهانه  قانون فرد با نقض.   است ق و ناح  ظالمانه  قوانين  و عامدانه آگاهانه

   و تحمل  غير عادالنه  قوانين  عملي  گرفتن ناديده. پذيرد را مي)  هزينه ( مجازات

  .آند  مي  و تحكيم  را تسهيل  فرآيند دموآراتيزاسيون  آه  است ، راهي مجازات

   نقض  آه  خاصي ، قانون اول.  دارد  دو امر بستگي  به  مدني  نافرماني هزينه

 زير، اوًال  در دو نمونة. آنند  مي  را نقض  قانون  آه  افرادي ، گسترة دوم. شود مي

   در مقابل ، نظام  نقض  گستردگي  دليل ثانيًا به.   است  پائين شكني  قانون هزينه

 .  است  آرده نشيني  عقب مردم

  

   حجاب  بدون  آه زناني«:   اسالمي  مجازات  قانون638   ماده  تبصرة مطابق

 و يا   روز تا دو ماه  از ده  حبس  ظاهر شوند به  در معابر و انظار عمومي شرعي

  مجازات» . خواهند شد  محكوم  نقدي  جزاي  هزار تا پانصد هزار ريال از پنجاه

   اين  شد تا نظام  ديگر باعث  از سوي  آن  سو، و گسترش  از يك ناچيز بدحجابي

 .  مدارا آند  و با آن  گرفته يده را ناد مساله

  مصوب (  از ماهواره  دريافت  تجهيزات  بكارگيري  ممنوعيت  قانون9   ماده مطابق

 و   بر ضبط  عالوه  از ماهواره  دريافت  از تجهيزات  آنندگان استفاده«): 23/11/73



   ريال ون ميلي  تا سه  ميليون  از يك  نقدي  مجازات  به  مكشوفه  اموال مصادره

 سو و   از يك  قانون  نقض  اندك  هزينه  هم  خصوص در اين. »گردند  مي محكوم

 و   شده  قانون  نقض  گسترش  ديگر باعث  از سوي اي  ماهواره هاي  برنامه جاذبه

 بود،   ويدئو ممنوع  آه در زماني.   است  امر گرديده  اين  قبول  مجبور به رژيم

  آوشش.  آردند نشيني  عقب  را مجبور به ، رژيم  قانون  گستردة  با نقض مردم

 از   استفاده  منظور عدم  به  قانوني  ممنوعيتهاي  وضع  براي  رژيم آنوني

 جز  اي  چاره ، در نهايت  مردم  توسط  رژيم  خواست  گسترده ، با نقض اينترنت

 .گذارد  نمي  باقي  رژيم  براي نشيني عقب

  

   عملي  وجه  هيچ  به  مدني  نافرماني دهد آه  مي ان نش موارد ياد شده

  ، بسيار مؤثر و نتيجه  آن  گستردگي  شرط  و به  نيست آميز و انقالبي خشونت

 دموآراسيها آموختند،   را از ماقبل  مدني دموآراسيها، نافرماني.   است بخش

  عدم.  باشند  گرفته م وا  دموآراتيك را از جوامع آن  غير دموآراتيك  جوامع  آنكه نه

،   قضائيه  قوة  احضارهاي  به  و روشنفكران  ـ دانشجويي  سياسي  فعاالن توجه

   سياسي  و دادگاههاي  نيست طرف  و بي  مستقل  قوه  آن  آنكه  دليل به

  تواند عدم  مي  آه  است  مدني  از نافرماني ، مصداقي  است فرمايشي

   اسالمي  مجازات  قانون500  مادة. ا برمال آند ر  سياسي هاي  رويه مشروعيت

   مادة مطابق.  شود  بايد نقض  آه  است  و ناحقي  غيرعادالنه  از قوانين يكي

   نفع  يا به  ايران  جمهوري  نظام  عليه هر آس«:   اسالمي  مجازات  قانون500

   حبس نمايد به   تبليغي  هر نحو فعاليت  به  نظام  مخالف ها و سازمانهاي گروه

   حقوق  جهاني  اعالمية مطابق. » خواهد شد  محكوم  سال  تا يك  ماه از سه

 ابناء بشر  ، حق آلية  سياسي  با نظام  يا مخالفت  سياسي  نظام بشر، انتخاب

   سياسي  خود را برگزيند و اگر نظام  مطلوب  دارد نظام  حق هر فردي.  است

   با جلب  راه  آند و از اين  مخالفت  با آن علني طور  مستقر را نپسنديد، به

مگر .  آند  خود را تأسيس  مطلوب آميز نظام  مسالمت  روشهاي  و به ديگران

 1357   بهمن12 زهرا در   بهشت  آار را در سخنراني  همين اهللا خميني آيت

   است  ناعادالنه و  ناحق  قانون  نكرد؟ اين  تئوريزه  آيندگان را براي  نداد و آن انجام



  شان  بشري  را از حق  مردم  هر نحو ممكن خواهند به  آشور مي و زمامداران

   به  طور علني ، به  قانون  با نقض بايست  مي لذا شهروندان.  نمايند محروم

  خواهند و نظام  را نمي  نظام  برخيزند و بگويند چرا اين  با رژيم مخالفت

  ، هزينة  زمينه  در اين  مدني نافرماني.   است صافي او  چه  داراي شان مطلوب

 شود،   گسترده  قانون  اگر نقض ولي.   حبس  سال  تا يك  ماه سه:  ندارد زيادي

   جمهوري  با نظام  مخالفت  دليل  را به  افراد بسياري  نخواهد توانست رژيم

  . آند  زندان  راهي اسالمي

   نظر ساموئل به:   و اشاعه  پخش فرآيندهاي   از طريق  دموآراسي گذار به. 9

 اشميتر   نظر فيليپ به.   است  داشته  موج  سه  دموآراسي  توسعه هانتينگتون

يا  (  سوم موج.   است  داشته  بسيار فشرده  چهار موج  دموآراسي توسعه

  ن عمًال بدو  نظامي  با آودتاي  در پرتغال1974   آوريل25در )   دموآراسي چهارم

   قبلي  بيشتر از موجهاي  از نظر جهاني  چهارم  موج دامنه.  آغاز شد خونريزي

 تأثير   و از حيث  تأثير گذاشت  بيشتري ، در آشورهاي  موج اين.   است بوده

   تاآنون  آه آشورهايي.  بسيار فراگيرتر بود  پيشين  از موجهاي ايش منطقه

   گرفتار بازگشت  گذشته ر از آشورهاياند بسيار آمت  شده  چهارم گرفتار موج

  دموآراسي)  يا چهارم (  سوم موج. اند  شده  و استبدادي  خودآامه  رژيمهاي به

   توسعة  امواج  آه  است  اين  فرضيه ترين ؟ صريح  است  شده  تبيين چگونه

   موفق نمونة. آيند  وجود مي  به  و اشاعه  پخش  بر اثر فرآيندهاي دموآراسي

 و   تقليد ديگر آشورها تثبيت  براي  الگويي  عنوان  را به  آشور، آن ذار يكگ

   دموآراتيك  سياسي هاي  آامًال با رژيم اي  منطقه  آه آند؛ همين  مي تعيين

 را   باقيمانده  استبدادي  و آشورهاي  خواهد گرفت  شود، فشار اوج اشباع

   ارتباطي  نظامهاي توسعه. واهد آرد خود با هنجار نوبنياد خ  سازگاري وادار به

 سازوآار  اند آه  آورده  از حد را فراهم  بيش  اطمينان  اين فراملي

   موج  اين  ديرتر به  آه آشورهايي.  آارسازند  و اشاعه  پخش هاي) مكانيسم(

   در اين گيرند آه  قرار مي  تأثير آشورهايي پيوندند هر روز بيشتر تحت مي

   پيشگامان توانند روشها و ارزشهاي  مي ديرآمدگان. اند ز آنها بودهمسير جلوتر ا



   و شروع  آشف هاي  از هزينه  ناگزير شوند برخي آنكه  گيرند بي خود را در پيش

 .آار را بپردازند

   معطوف  ساختاري  عوامل  خود را به  نگاه  نبايد صرفًا تمام  ايراني دموآراتهاي

  تحوالت. گشايد  ما مي  ديدگان  را در مقابل ، تصوير ديگري  اشاعه تئوري. نمايند

   حكمرانان آما اينكه. اند  فرضيه  مؤيد اين  ميانه  آسياي هاي اخير جمهوري

را در »  شده  از باال و آنترل اصالح«اند   مجبور شده اي  طور زنجيره  به خاورميانه

  .وند نش  صورتي  انقالبهاي  گيرند تا گرفتار موج پيش

  

،   تحريم  چون  اقداماتي  باورند آه  بر اين برخي:   همكاري  عدم رهبري. 10

 روز  ها را براي بايد آن.  سوزاند  جهت را نبايد بي...  و  غذا، رفراندوم اعتصاب

   صورت  غذايي  اعتصاب  اگر هيچگاه  آه  داشت اما بايد توجه.   داشت مبادا نگاه

  اگر هيچ.  عايد نخواهد شد اي تهديد اآتفا شود، نتيجه   صرف  به نگيرد و فقط

   مناسب  در فرصتي  اميد اينكه  نشود و به تحريم)   غير عادالنه البته ( انتخاباتي

   هيچ  تحريم  شود، سالح  شرآت  شود، در انتخابات  استفاده  حربه از اين

 را ياد نخواهد  وتبال نكند، ف  بازي  فوتبال  آه آسي.   نخواهد داشت اي فايده

  اگر مردم. شود  مي  تبديل  مهارت  و تكرار به  با تمرين هر ورزشي.  گرفت

 را فرا نخواهند   آن  نكنند، هيچگاه  بازي  آمريكايي  فوتبال  هيچگاه آشوري

 . گرفت

 ديكتاتورها   آن  سوي  در يك  آه  است  شطرنجي  بازي  مثل  دموآراسي گذار به

ها   مهره  شد و از تمام بايد وارد بازي. اند ديگر دموآراتها نشسته  و در سوي

  ، برگزاري  انتخابات  غذا، تحريم اعتصاب.  آرد  استفاده  حريف  و مات  آيش جهت

   به  رسيدن  براي هايي تاآتيك...  و  همكاري  آميز، عدم  اعتراض تجمعات

 . نشود هها استفاد  از آن  هيچگاه  اينكه اند، نه اهداف



  اي  هزينه  هيچ تحريم.   است  ضروري  عملي  فعلي  در شرايط  انتخابات تحريم

   شرآت  به  را ملزم  مردم  همه  قانوني  هيچ  ندارد، چون آننده  تحريم  مردم براي

   در پي  شود و مجازات  نقض  قانوني  شرآت آند تا در اثر عدم  نمي در انتخابات

آنند   مي  را تحريم  انتخابات  طور قطع  به  آه د آسانيتعدا.  باشد داشته

   تالفي  امكان  طور مطلق  به  آه آنقدر باالست)  حداقل% 30 = 15  ميليون(

   رقم  نكنند، اين  شرآت  در انتخابات  از مردم  اگر نيمي در حاليكه.   است منتفي

ؤثر و آارا باشد، بايد  م  تحريم  آنكه براي.  خواهد رسيد  تن  ميليون24  به

   يك  سراسر آشور طي  ـ اجتماعي  ـ فرهنگي  سياسي  شاخص هاي چهره

 . فرا بخوانند  انتخابات  تحريم  را به  رسمًا مردم اطالعيه

  

   را امضا آنند، نفس اي  اطالعيه  سراسر آشور چنان  از نخبگان  هزار تن اگر يك

، امضا   بر آن عالوه.  زداست  و مشروعيت  همكاري  عدم ، عين  مدلل  اطالعيه يك

 خود   از ميان ، شورايي  دمكراتيك  انتخاباتي توانند از طريق  مي آنندگان

  يي  جبهه  تشكل  عنوان  و به  آرده ريزي  را برنامه  بعدي هاي برگزينند تا گام

  وآراسي دم  جنبش  اميدوار شد آه توان  مي  راه از اين.  نمايد ها عمل دموآرات

  اگر نافرماني.  ايجاد نمايد  خود رهبري  براي  طور دمكراتيك  بتواند به خواهي

 و   ايجاد تشكل  دنبال  دارد، بايد به  احتياج ريزي  و برنامه  رهبري  به مدني

 را   آزاديخواهانه ، مبارزات  وجود رهبري  عدم  بهانه  به  آنكه ، نه  رفت رهبري

   جمهوري  جنبش  رهبري  ظهور تشكيالت  زمينه قدامات ا اين.  آرد تعطيل

آورد تا   مي  فراهم  فرصتي  انتخابات تحريم. آورد  مي  را فراهم خواهي

   از طريق  شوند و سپس  جمع  بيانيه  از طريق  جمهوريخواه دموآراتهاي

  جمع   آه هايي حداقل.  خود برگزينند  براي  رهبري  شوراي  دموآراتيك انتخابات

   و در اختيار آليه  تهيه نويس  پيش  صورت  نمايد به تواند بر سر آنها توافق مي

.  دستور آار منتشر شود  صورت  به  از اصالح  قرار گيرد تا پس امضاآنندگان

   دموآراتهاي  شايد فراتر از امكانات  تحريم  بيانية هزار امضا براي  يك آوري جمع

، بايد در   هدف  به  رسيدن براي.  بايد خيز برداشت  ولي.  باشد خواه جمهوري

  هاي  چهره  آه  است  تحريمي  صدور اطالعية مهم.   برداشت  گام مسير آن



   و آوشش  با تالش  ناهموار آزادي راه. را امضا آنند  زير آن خواه  آزادي شاخص

 Freedom is not free.  نيست  رايگان آزادي.  خواهد شد گشوده

  

  :نويس هازير

   آه  است  يافته  استقرار و دوام  تنها در جوامعي  دموآراسي  برخي  گمان به. 1

 ما  در جامعه. اند را داشته»   ديگري تحمل« و   بوده  دموآرات  آن مردم

   عنايت  نكته  اين  به  روشنفكران  اينكه  براي  استقرار نيافت  هيچگاه دموآراسي

 تعبير  به.   را نداريم  ديگري  نيستند و ما تحمل وآرات ما دم  مردم نكردند آه

   اظهار نظرهاي  پذيرفتن  به ، تمايل  ديگري تحمل (  يا رواداري ديگر، تساهل

 در   اساسي  نقشي  هستند آه  فرهنگي و اعتماد، دو ارزش)  مخالف

   ديگران  به  اعتماد آردن  توانايي  معناي اعتماد به.  پايدار دارند دموآراسي

  . است

   مهمترين  حيوانات  مثل  هستند آه ها موجوداتي انسان«: گويد  ديگر مي يكي. 

   اين  آه  است ها ابزاري  آن  و عقل  است  و خواهشگري طلبي  لذت وصفشان

   نوع  اين  درك عدم. » آند  آمتر تأمين  بيشتر و هزينه ها را با نتيجه خواهش

  فايده  و آم  غالبًا پرهزينه  از تكاپوهاي سياريب « ، باعث شناسي انسان

   بحرانهاي  آه چيزي...   است  بوده  گذشته  قرن  دو، سه  در طول سياسي

  . »  داشت  فراواني  منفي  بار آورد و نتايج بسيار به

   به  ممانعت  انتخابات اي  رايانه  از شمارش  نگهبان  شوراي  دليل  همين به. 2

   براي  است  خوديها، ابزار مطمئني ، توسط  دستي شمارش. ردآو  مي عمل

  . آاران  آراء محافظه  يا باال بردن  پيروزي تضمين

   آردن ، پياده  است  آامًال مشخص  بنده برنامه«: گويد  مي  آروبي مهدي. 3

،  ايران(»   است  من  وظيفه  چهارم  و برنامه ساله انداز بيست سياستها و چشم

  ).8  ، ص17/2/1384

 از   يا ناخواسته ما خواسته«:   اسالمي  جمهوري  وزير اطالعات  گفته به. 4

   نوعي  به  تبديل  و در واقع  حيثيتي  موضوعي  را به  انتخابات  انقالب ابتداي



 و   خورده  گره  انتخابات  چيز به  همه  آه ايم  آرده ما تبليغ...  ايم  آرده رفراندوم

 بايد   شده  اينگونه  آه اند، حال  ما پذيرفته  دشمنان  و هم  مردم م را ه اين

   بتواند با قدرت  دولت  تا هم  برگزار آنيم  شرايط  را در بهترين انتخابات

   از مشارآت  اسالمي  جمهوري  را در بر گيرد و هم  اجرايي مسئوليت

 ).2  ، ص18/2/1384،  حمايت(»  بگيرد  بيشتري  و قدرت  قوت  مردم حداآثري

  

   احتياج  انتخابات  اين  آراي  خود آنقدر به  مشروعيت  براي  اسالمي جمهوري

   پيش  را چندي  انتخابات ، تحريم طلبش  اصالح  دولت  وزير اطالعات دارد آه

. نمايد  مي  اعالم  و نامسلماني  را معيار مسلماني  آن خواند و اينك»  براندازي«

 حضور  به«:  است»  نامسلمان « ، بلكه است»  غير خودي« تنها   نه آننده تحريم

   ما مسلمان  گونه  و اين  بخوريم  اگر شكست ، حتي  دهيم  تن حداآثري

   او شك  باشد بايد در مسلماني  را نداشته  احساس  اين اگر آسي.  هستيم

 خود  زب ح  پيروزي  قيمت  را به  اسالمي  جمهوري  شكست  آه آرد، آسي

 ).26  ، ص18/2/1384،  همشهري(»   نيست بخواهد مسلمان

  

   اسالمي  جمهوري  از وزير اطالعات بايست  مي  اسالم حتمًا پيامبر گرامي

   انتخابات  دورة  در ُنهمين ، شرآت  اسالم  دين  مؤسس  عنوان  و به آموخت مي

   پس  از اين  تقليد هم مراجع. داد  قرار مي  مسلماني  را مالك  جمهوري رياست

  . نمايند  معيار را درج  خود اين  عمليه هاي بايد در رساله

   شرآت  در انتخابات مردم% 50 حداآثر   به نظر يونسي  جالبتر اينكه نكتة

 . نيستند ، مسلمان  مردم بقية% 50   ترتيب بدين. خواهند آرد

  

 .  است ده ش  محاسبه طلبان  جزو آراء اصالح آراء باطله. 5

 



 حضور صد  ، يا ادعاي  سكوتوره  از پرزيدنت  مردم  صد درصدي  حمايت ادعاي. 6

، دو   شمالي  در آرة  پارلماني ها در انتخابات آن»  آري «  و رأي  مردم درصدي

 .  ترفند است  از اين نمونه

  

 و   در افغانستان  آه ، حكومتي  اسالمي  جمهوري  وزير اطالعات  گفته به. 7

 دو   اين  و سير تحوالت  است  ايران  ملي  منافع  شد، در جهت  حاآم عراق

   عراق در انتخابات«:   يونسي  گفته به.   است  اسالمي  جمهوري  نفع آشور به

   اتفاق  در عراق آنچه... نبود) آمريكا(ها   آن  ميل  باب  افتاد آه  اتفاق چيزي... 

 )30/1/84،  شرق(»   است  ايران المي اس  جمهوري  نفع  به افتاده

  

 .3  ، ص25/1/84،   حمايت روزنامه. 8

  

 و يا   است  دموآراتيك  نظام  يك  عراق  فعلي  نظام  آه  نيست  بر سر اين بحث. 9

   بحث بلكه.  بنا آرد  دموآراسي توان  مي  نظامي  اشغال  و از طريق  سرعت به

  بسيار روشن.   وجود دارد يا نه  ايران  تجزيه ي برا  آيا طرحي  آه  است بر سر آن

   تحويل  آزاد و عادالنه  رقابتي  انتخابات  به توان  را نمي  دموآراسي  آه است

   بودن  دموآراتيك  بشر ادعاهاي  حقوق  در حفظ  قصور و ناتواني هر گونه. آرد

   بر حاآميت ي مبتن  نظامي  ــ يعني دموآراسي. آند  مي  را تضعيف  نظام يك

  ، و حمايتهاي  قانون  قوا، حاآميت  با تفكيك  آزاد، آه  انتخابات  از طريق اآثريت

   رسمي يابد ــ تنها چارچوب  مي  متعادل  وضعي  فردي  از آزاديهاي قانوني

   آشورها عرضه  معاصر به  بشر در جهان  حقوق  تضمين  را براي مطمئن

 جديد خود را   اساسي  دارند قانون  حق ردم م  يعني دموآراسي. دارد مي

   اساسي  دارند قانون  حق مردم.  تأثير بگذارند  آن گيري  دهند يا بر شكل شكل

   پيشنويس  و تعديل  و احتماًال جرح  مبسوِط همگاني  از بحثهاي خود را، پس

   اساسي ون قان  تغيير يا اصالح  دربارة  دارند آه  حق مردم.  آنند ، تصويب اوليه



   گيرند تا عراق  شكل  فرآيندها بايد در عراق اين.  قرار گيرند  مشورت طرف

   يا نبودن  شود، الگو بودن  اگر چنان آنگاه.  شود  آشور دموآراتيك  يك  به تبديل

 .  واجد معناست عراق

  

 .1  ، ص25/1/84،   همشهري روزنامه. 10

  

   آمريكايي  درصد شهروندان66،   گالوپ  مؤسسة  نظرسنجي مطابق. 11

 آشور   آن  درصد مردم28 ايرانند و تنها   آشور به  آن  نظامي  حمله مخالف

   دموآرات  حزب  درصد اعضاي17 ديگر  از سوي.  ايرانند  به  نظامي  حمله موافق

   حزب  درصد اعضاي43   آه  ايرانند، در حالي  به  نظامي  حملة موافق

 )1، ص 18/2/1384،  همشهري( ايرانند   به  نظامي  حملة فق موا خواه جمهوري

  

 و  ، آمريكا يكصد و شصت)10/2/1384 (2005   آوريل30 تا  از آغاز جنگ. 12

هزار   و پنج  و سي  و دويست  ميليون  و هشت  ميليارد و ُنهصد و شصت شش

از آغاز .  ست ا  آرده  عراق  جنگ هزينه) 029/235/968/168( دالر   و ُنه و بيست

 نفر از 1234  اند آه  شده  آشته  در عراق  آمريكايي1586   يادشده  تا تاريخ جنگ

 آمريكا،   آمار رسمي مطابق. اند  باخته  جان  جنگي ها در نبردها و درگيريهاي آن

   منابع اند ولي  شده  و زخمي  مجروح  آمريكايي664/11،   يادشده  مدت طي

 .زنند  مي  نفر تخمين000/38 تا 000/15   را بين روحين مج  مجموع غير رسمي

  

   جمهوري  وقت  وزير خارجه  آه  است  آنقدر تغيير آرده المللي  بين فضاي. 13

 بختيار و   قتل  چون حوادثي«: گويد  مي  صراحت  به ، اينك ، دآتر واليتي اسالمي

  و در خصوص) 4  ص، 11/2/1384،  شرق( »   آشور نبوده  مصلحت  به ميكونوس

   واقعًا اطالع بنده«: گويد  خيارشور مي  حامل  آشتي  وسيلة  به  موشك ارسال



 پيدا آردند،   موشك  يك  مثًال در بلژيك  از اينكه  اطالعي ما چه.  نداشتم

 ).8  ، ص18/2/1384،  ايران( »  داشتيم

  

  ، ص  شرق1383  ، سالنامة  و نخبگان ، دموآراسي زاده  تاج سيد مصطفي. 14

11. 

  

 .6  ، ص24/2/1384،  پور، شرق حميدرضا جاليي. 15

  

   گذار به  نظرية  دربارة خواهي  جمهوري  مانيفست در اواخر دفتر اول. 16

   داخل طلبان  با اصالح  حاآميت  خارج هاي  دموآرات  توافق  از طريق دموآراسي

 .  است  شده  گفته  سخن  طور مبسوط  به حاآميت

  

   از سران گيري انتقام.  بود  بيستم  قرن  آالسيك  انقالب ، آخرين  ايران انقالب. 17

  هاي  و سرآوب  حذف  از آن  و پس  خلخالي  اهللا  آيت هاي  در دادگاه  گذشته رژيم

  هاي ، قتل1367   در تابستان  زنداني  هزاران  اعدام ، آنگاه  شصت  دهه اوائل

در .  انقالبند  اين ورزي  و خشونت گيري  انتقام هاي  از نمونه يبرخ...  و اي زنجيره

 و  بخشب «  راهبردي ساالر اصل  مردم  منظور ايجاد نظامي  راستا و به اين

  .پيشنهاد گرديد»   نكن  و فراموش بخشب«يا »   آن فراموش

  رده گست  اعدام  از پروژه  شود، هر آس  نبايد فراموش  هيچگاه  مهم  نكته اين

   همان  نمود، به  سكوت  آن  و در مقابل  داشت  اطالع1367   در تابستان زندانيان

   قاطعانه  آه تنها آسي.   است  داشته  مشارآت  وحشتناك  جنايت  در آن ميزان

   وي بزرگ»  نة«.  بود  منتظري اهللا  ايستاد، آيت  ددمنشانه  عام  قتل  آن در مقابل

  ، ايشان  حال  در آن در واقع.  بود  روشنفكرانه  حرآت د يك آشتار، نما  آن به

   بالذات  زد آه  دست  آاري  به چون. ، روشنفكر بود  از هر روشنفكري بيش

،   از روشنفكران  برخي  گمان  به البته.   فقيهان  بود، نه  روشنفكران وظيفه



   را به  روشنفكرانه يت آار و فعال اينان. توانند روشنفكر باشند  مي  هم فقيهان

   در جهت  آه گويند آسي آنند و مي  مي وصل ) Discours =  سخن ( گفتمان

 يا   درست  از محتواي فارغ(آند   آار مي  ديني  يا سخن  گفتمان رشد و تدقيق

   ـ اجتماعي  سياسي در ادبيات. دهد  مي  انجام آار روشنفكرانه)  او  بحث غلط

،   روشنفكر مسلمان مفاهيم)  اي  قاره  و در اروپاي ر فرانسه د خاصه( اخير  دهه

   قبلي هاي  در دهه  طور آه همان. روند  آار مي  به ، و غيره روشنفكر يهودي

  براي.   نداشت  هم  و اشكالي رفت  آار مي  به  روشنفكر مارآسيست مفهوم

  .خواندند  مي  لوآاچ يا آلتوسر را روشنفكر مارآسيست نمونه

  هاي  و انقالب  آالسيك هاي  در انقالب  انقالب  شود مفهوم شايد گفته. 18

  توان  را نمي  دوم  نوع  و لذا تحوالت  بكار رفته  لفظي  مشترك  صورت ، به مخملي

   نوع تحوالت. نمايد  ايجاد نمي  مساله  در اصل  تفاوتي  اشكال اين.  ناميد انقالب

.  ها رفت  آن  استقبال اند و بايد به  و مطلوب  ممكن شوند،  خوانده ، هر چه دوم

   قائل  تفكيك  اجتماعي  و انقالب  سياسي  انقالب  يهود ميان  در مساله مارآس

:   معنا بالكان  يك و به (  گرجستان  حوادث  مبنا شايد بتوان بر اين. شود مي

 و  ، روسيه نسه فرا هاي اما انقالب.   دانست  سياسي را انقالب)  يوگسالوي

   قدرت  و به  جنوبي  آفريقاي  رويدادهاي ولي.  خواند  اجتماعي  را انقالب ايران

 يا   سياسي ؟ انقالب  ماندال چيست  رهبري  آفريقا به  ملي  آنگره رسيدن

 ؟ اجتماعي

  

 يا  ذات.   آلِي حقيقي  نه  است آلِي اعتباري»  جامعه « همچون»  نظام«. 19

 در  ، بلكه  است  نشده  محقق  در خارج  يا نظام  جامعه  ماهيت  نام  به ماهيتي

 اعتبار و قرارداد   محصول  و نظام جامعه.  افراد وجود دارند  فقط  خارج جهان

   آه  است  اجتماعي اي ، برساخته  انتزاعي  مفهوم  يك عنوان  به نظام. آدميانند

   افرادي  است  ارزش  داراي بالذات  آنچه.   است  ارزشي  فاقد هرگونه بالذات

   خارج  در جهان  و خون  و گوشت  با پوست  موجودات عنوان  به هستند آه

   باشد، همين  مقدس  اگر چيزي ، بلكه  نيست  مقدس نظام. آنند  مي زندگي

   مردم  بايد فداي نظام. شود  مي ها ساخته  آن  چيز براي  همه آدميانند آه



  افراد تحِت سلطه.   نيست  مظلوم نظام.  شوند  نظام  افراد فداي ه اينك شود، نه

  .اند ، مظلوم گان خودآامه

نهاد و  ) methodologic individualism (   متدولوژيك  فردگرايي بر مبناي

، قصد، نياز   هدف  تنها افرادند آه  نيستند، بلكه  و اهداف ساختارها واجد نيات

فاقد »   نظام اهداف« از   گفتن ازينرو سخن. گيرند  مي  دارند و تصميم و اراده

در . شود  مي  فرو آاسته  زمامداران  اهداف  به  نظام  اهداف در واقع.  معناست

 .شود  مي  تحويل  خودآامه  حاآم  اهداف ، به  نظام ، اهداف  خودآامه هاي نظام

  

   فوالدوند، انتشارات  اهللا  عزت ، ترجمه  آن  باز و دشمنان  پوپر، جامعه آارل. 20

 958ـ 957  ، ص خوارزمي

  

در . سازد  رها نمي اي  را لحظه  بسياري  گريبان  انتقام  عطش  آه دانم مي. 21

   تا ما حال  برگرده  اوضاع شه  مي شود آه  مي  شنيده  و اتوبوس تاآسي

   آه شنوي  مي  مالي  زنداني  از فالن در زندان.  آخوندها و پاسدارها را بگيريم

.  رگبار ببندد  آخوندها را به  برگردد تا با تيربار همه  اوضاع گويد منتظر است مي

   چند هزار نفر را قتل اند تا حداقل  منتظر فروپاشي  برخي  از آشور هم در خارج

،   دموآراسي  و بجاي  نيست  دموآراتيك  وجه  هيچ  رويكرد به اين.  آنند عام

   سياسي  و فعاالن ، دگرانديشان  روشنفكران خوشبختانه.  تاستبدادساز اس

   بشر، زندگي ، حقوق دموآراسي. آنند  نمي  را دنبال  سودايي ، چنان مطرح

.  باشد  بايد شعار همگان ها و اشكال  چهره  در تمامي  خشونت آميز، نفي صلح

 را هرگز  كوه باش  صحنه آن.  وجود ندارد  مقدس جنايت.   است  جنايت جنايت

  آنچه:  آرد  و آشتار اعالم ها جنگ  از دهه  ماندال پس  آرد آه نبايد فراموش

 .  است  گذشته  است گذشته

 

 46   نو، ص  پايا، طرح  علي ، ترجمه  چارچوب  پوپر، اسطوره آارل. 22



 46  ، ص پيشين. 23

 142ـ 143  ، ص پيشين. 24

 101  ، ص پيشين. 25

 340  ، ص پيشين. 26

  ، انتشارات  غالمي  مهوش ، ترجمه  دشوار آزادي  ماندال، راه نلسون. 27

 .148  ، ص اطالعات

 .160  ، ص پيشين. 28

 .161ــ162  ، صص پيشين. 29

 .172  ، ص پيشين. 30

 .181-182  ، ص پيشين. 31

   به ازينرو با توجه.   خريد است  روز قابل90 آمتر از  ، حبس  قانون مطابق. 32

  ، نقض  است  حبس ، دو ماه  خصوص  در اين  شكني  قانون  حداآثر مجازات اينكه

  .  حبس  دارد، نه  مالي  جريمه  مورد فقط اين
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