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  آهنگ شتابان سکوالریزاسیون و سکوالریسم
 در ایران

  
 

  مهرداد مشایخی
  
   

  درآمد
ها و  ، و به موازات آن، شکل گیری گرایش) secularization(آهنگ شتابان فرایند سکوالریزاسیون 

این روند که از . بارزترین جلوه تغییرات اجتماعی در ایران کنونی است) secular(گفتارهای سکوالر 
های اجتماعی و فرهنگی،   فعال گردید در چند سال اخیر با شتاب بسیار، بویژه در حوزه١٣۶٠ر دهه اواخ

در واقع امروز در شرایطی قرار داریم که سخن از چنین فرایندی دیگر یک . کند راه خود را در ایران باز می
دستی این پدیده، دستکم در توان از فرا مبحث روشنفکری و مجرد نبوده و با استناد به شواهد فراوان می

ها شویم بهتر است ابتدا تعاریفی  اما پیش از آنکه درگیر این عالئم و نشانه. شهرهای بزرگ کشور، یاد نمود
در این نوشتار مراد ما از سکوالریزاسیون همانا . مقدماتی از مفاهیم مربوط به این مبحث به دست دهیم

) symbols(تماعی و فرهنگ از تسلط نهادها و نمادهای فرایندی است که در جریان آن نهادهای اج«
یعنی : کند داللت می) objective (عینیاین تعریف، البته، بیشتر بر سکوالریزاسیون . »آیند دینی بدر می

فرایندی متکی بر نوگرایی، تمایزیابی ساختاری و تخصصی شدن جامعه که وظایف و کارکردهائی همچون 
و طالق، قضائیه، مالیات گیری ، حکومت کردن و قانون گذاری از نفوذ و آموزش و پرورش، ازدواج 

بدین ترتیب نقش . ماند شود و دین هرچه بیشتر به حوزه مسائل خصوصی محدود می کنترل دین خارج می
در کنار این تحوالت نهادی همچنین . شود دین در تنظیم روابط اجتماعی کاهش یافته و به حاشیه رانده می

ها و تفسیرهای  نیز یاد کرد که طی آن از نقش ارزش) subjective (ذهنی از سکوالریزاسیون توان می
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ها و رویکردهای غیردینی و تجربه شخصی به معیارهای  شود و دیدگاه دینی در آگاهی افراد کاسته می
ی همچون هائ در زبان فارسی در برابر سکوالریزاسیون معادل). ١(شوند اصلی ارزیابی از جهان بدل می

. اند عرفی شدن، دنیوی شدن، غیردینی شدن، دیانت زدائی، گیتیایی کردن و دین جدائی را پیشنهاد کرده
 .در این نوشتار همه جا از سکوالریزاسیون استفاده خواهد شد

  
را تا حدی جدا ) عرفی گرائی، گیتی گرائی، دین گریزی (secularismبرخی از جامعه شناسان دین واژه 

ریزاسیون تعریف کرده و از سکوالریسم بعنوان نگرش، آگاهی و نحوه تفکر در باره رابطه میان از سکوال
. دهد قرار می) temporal(ای که پایه را بر عرف  ؛ رابطه)٢(یاد کرده اند) بویژه حکومت(دین با جهان 

 بیشتر بر عقالنیت و بُعد سیاسی این مفهوم بیشتر حول رابطه میان دین و حکومت و بُعد فلسفی سکوالریسم
ای مفاهم ـ بویژه موضوع جدایی دین از حکومت  امروز بحث در باره. ورزد پیشرفت در این جهان تأکید می

)state ( ـ درمیان نظریه پردازان سیاسی و سیاست ورزان ایرانی رو به رشد است)از آنجا که بخشی از ). ٣
سکوالرها نیز تفسیرهای گوناگونی موجود هستند بسیار اسالم گرایان نیز در بحث درگیر هستند و در میان 

های خاص موضوع  اهمیت دارد که از طرح کلی و شعارگونه مسئله پرهیز شده و وارد جزئیات و ویژگی
بهرحال باید توجه داشت که این مفاهیم ازحیث تاریخی محصول تحوالت جوامع اروپائی بوده . شویم

طبعا بحث و . کند ای تبعیت نمی ای الزاماٌ از فرمول پیش ساخته ورمیانهخا/ وانطباق آنها با جوامع اسالمی
 .های نطری این دوره است گفتگو و نقد در این زمینه از اولویت

   
 تاکنون در ذهنیت و رفتار اجتماعی ـ ١٣۶٠هدف این نوشتار توضیح فرایندی است که از اواخر دهه 

این . وسیع و رو به رشدی از جامعه ایرانی نمود یافته استهای  سیاسیِ ِ بخش) تاحدودی کمتر(فرهنگی و 
میزان . تحول سکوالر در مقایسه با دهه اول انقالب حکایت از یک دگرگونی فرهنگی جدی در ایران دارد

این روند امروز در حد و حدودی است که نه تنها روشنفکران و پژوهشگران ایرانی که زعمای حکومت و 
از جمله آلیور روی، پژوهشگر فرانسوی، اخیراٌ متذکر .  نیز متوجه خود کرده استاسالم شناسان غربی را

» .در حال رنگ باختن است, بعنوان استقرار حکومت اسالمی در یک کشور... اسالم سیاسی«شده است که 
ال نمونه اصلی ادعای روی البته ایران است، جائیکه مردم در ح). ٢٠٠۴ مه ١٩مصاحبه با واشنگتن پُست، (

از این منظر مورد ایران درست نقطه مقابل جوامعی نظیر . توهم زدائی از ایده آمیزش دین و حکومت هستند
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های دینی در آنها رو به  ترکیه، پاکستان، عربستان و فلسطین و نظائر آنها قرار دارد که گرایش به ارزش
 .افزایش است

  
  

  درایرانهای آن فرایند تاریخی سکوالریزه شدن و فراز و نشیب
  

ها،  های پایانی سده نوزدهم شاهد تنش فزاینده میان ارزش عرصه روابط اجتماعی، فرهنگ و سیاست از دهه
این رویاروئی طبعاٌ محصول ادغام ایران در نظام جهانی . های دینی و سکوالر بوده است افکار و ایدئولوژی

چالش میان این دو جهان . بود) »فرنگی« (و آشنائی اندیشمندان و تحصیل کردگان ایرانی با فرهنگ غربی
نمود یافت و ) های مشروطه خواهی و مشروعه خواهی تقابل گرایش(بینی بویژه در جنبش مشروطه خواهی 

های بارز و بعدی این تنش فرهنگی ـ سیاسی  نمونه. از آن پس به شکافی جدی در جامعه ایرانی بدل گردید
 :توان مشاهده کرد را در مقاطع زیر می

  
و ایدئولوژی ناسیونالیستی رضاشاه در برابر تمایالت دینی ) با تفسیرآتاتورکی(های سکوالر  سیاست

 در تجدید سازماندهی و فکری حرکت اسالمی برای ١٣٣٢های پس از کودتای مرداد  روحانیت؛ در سال
ی و در عمل به های سکوالر رژیم سلطنتی، که سرانجام به قدرت گیری یک حکومت دین مقابله با سیاست

های  های جدیدی که در سال انجامید؛ و چالش) به مفهوم جامعه شناختی آن(تشکیل یک اقلیت سکوالر 
  .های تبعیض آمیز حاکم در جریان بوده است در مقابل سیاست» غیرخودی«اخیر از سوی این بخش 
رای اولین بار ساختار  در این نکته کلیدی نهفته است که ب١٣۵٧های انقالب  یکی از مهمترین ویژگی

در توضیح . تغییرداد» اسالم سیاسی«به ) برای یک دهه(قدرت سیاسی را بنفع روحانیت و گفتمان غالب را 
های  های توسعه آمرانه محمدرضا شاه، خواهی نخواهی، زمینه باید یادآور شد که سیاست انقالب می

یکی از پژوهشگران در این . بب شده بودهای دینی، اقتصادی و فرهنگی س تضعیف روحانیت را در عرصه
تا آن حد پیش نرفته بود که نمادهای فرهنگی را نیز در انحصار خود ) شاه(مورد معتقد است که اگر رژیم 

به باور اخوی، دو جنبش اصالح دینی، یکی در ابتدای دهه . »افتاد درآورد شاید انقالب اصال اتفاق نمی
و دیگری، چند سال دیرتر، بر محور حسینیه ) »گفتارماهانه دینی«وان هائی زیر عن سلسله سخنرانی (١٣۴٠
، به یک معنی جدالی فرهنگی برای به روز کردن و بقاء روحانیت بود که در ادامه )١٣۴۶ ـ ١٣۵٢(ارشاد 
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). ۴(در ایران شد) sacralization(خود سبب شکل گیری اسالم سیاسی و تقویت فرایند تقدس بخشی 
های دینی و مساجد افزایشی  های اسالمی، باضافه مدرسه ها و چاپخانه مار نشریات، کتابدر این سالها ش

این گفتمان در نیمه دوم دهه ). ۵(چشمگیر یافت و با مخاطبانی وسیع و غالباٌ جوان در ارتباط قرار گرفت 
وهای سیاسی سکوالرـ ها ایرانی ـ حتی بسیاری از مردم و نیر  نقشی فائقه یافت و موفق به بسیج میلیون١٣۵٠

، در جدال فرهنگی بر رژیم شاه ۵٧روحانیت، در واقع، پیش از کسب رسمی قدرت سیاسی در بهمن . شد
در این رهگذر نه تنها مشروعیت سیاسی رژیم شاه زیر سؤال رفت، که الگوی توسعه آمرانه . پیروز شده بود

های آغازین پس از انقالب  م سیاسی در سالفرهنگ و گفتمان اسال. های او و محتوای سکوالریستی برنامه
های وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به یک معنی آنها را اسالمیزه  نیز باورها، زبان و رفتار بخش

هائی که  توانست بسرعت تضعیف شود توسط بحران می» عادی«این هژمونی فرهنگی که در شرایط . کرد
 ساله در زمینه حفظ و ٨بویژه جنگ .  با عراق ایجاد شد تداوم یافتتوسط اشغال سفارت آمریکا و جنگ

های فرهنگی ـ سیاسی سکوالر  تداوم نظام ارزشی اسالم سیاسی نقشی مؤثر بازی کرد و در مقابل گرایش
ترِین اجزاء تشکیل دهنده  مهم» جادوی گفتار«نویسنده کتاب . که مترصد فرصت بودند ایستادگی کرد

 وجه -٢های مربوط به کربال،   ارزش-١: کند های جنگ را چنین خالصه می  سالگفتمان حاکم در
 -۵های وابسته به زندگی روزمره مدرن شهری،   تقابل با ارزش-۴ وجه سوگوارانه آن، -٣حماسی آن، 

جنگ ). ۶( آخرت گرائی -٨، »پالودن نفس از میل به گناه «-٧ عمل گرایی، -۶گرایش به شهادت، 
های دینی و  زان زیادی فضای فرهنگی ـ سیاسی مورد نظر بلوک قدرت را برای تداوم ارزشتوانست به می

با این همه، نباید از خاطر دور داشت که . فراهم آورد) sacred(» قلمرومقدس«فرادستی بخشیدن به 
 مرگ و میر درمقیاسی وسیع،. هائی متضاد با فرهنگ حاکم شد طوالنی شدن جنگ، خود زمینه ساز ارزش

های ناشی از کمبود مایحتاجات زندگی، و سرانجام، شکست در جنگ  عدم اطمینان به فردا، سوء استفاده
. همه عواملی بودند که رویکردهائی متفاوت را در میان بخشی از جبهه رفتگان و دیگر جوانان برانگیختند

... بدین ترتیب«: کند ورد مییکی از جامعه شناسان اسالم گرا، بر پایه یک تحقیق، به این تحول چنین برخ
های  یک تغییر ارزشی در زمینه پایبندی) های بعد وسال (١٣٧١ به ١٣۶۵شود که از سال  مشخص می

از یک طرف میزان تمایل مردم به دین و . مذهبی و اعتقادی مذهبی و اعتقادی در جامعه روی داده است
دیگر تمایل آنها به مادیات افزایش یافته کاهش و از طرف ) مانند حجاب(های مذهبی  روحانیت و سمبل

.  است١٣٧١ و ١٣۶۵، ١٣۵۶های  در سال» اعتقاد به دین«های تحقیق مقایسه  از جمله شاخص. »است
داشتند به ترتیب » خیلی خیلی زیاد«و » خیلی زیاد«، »زیاد«طی این سالها مجموع کسانی که به دین اعتقاد 
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عالقه «همچنین در مورد موضوع . درصد گزارش شده است ٢/۴٣ درصد و ٣/٨٩ درصد، ٩/٢١زمانی 
 درصد گزارش شده ٣/٣٢ درصد، و ٧/٨۶ درصد، ٨/٣١های  نیز در همین سالها بترتیب رقم» به روحانیت

)٧.(  
  

 شتاب گیری سکوالریزاسیون

  
هاشمی رفسنجانی جمهوری اسالمی وارد  با پایان جنگ و مرگ رهبر انقالب و آغاز ریاست جمهوری

ها و  تر نیز ذکر گردید بسیاری از ارزش بنا بر دالئلی که پیش. ۀ دیگری از حیات خود گردیددور
هنجارهای مدرن، مادی و سکوالر، بعبارت دیگر دنیوی، بار دیگر جای خود را در رفتار روزمره اکثریت، 

مدرک ( آموزش تمایل به مصرف گرائی، ارتقاء اجتماعی،. بویژه جوانان و طبقه متوسط شهری، بازکردند
، تخصص، تجمالت، روابط بازتر میان زن و مرد، شادی کردن، ابراز نوعی شیفتگی به جهان غرب، )گرائی

های این تغییر فرهنگی ـ ذهنیتی  دگرگونی درچگونگی گذران اوقات فراغت و نظائر آن همه از جلوه
های  ع، بازتاب توسعه این گرایشهاشمی رفسنجانی، در واق )فن ساالرانه(های تکنوکراتیک  سیاست. بودند

مطبوعات سکوالر نیز که در این سالها نیمه جانی گرفته بودند با طرح مباحث . نو در ایران پس از جنگ بود
و تقویت ) ذهنی(روشنفکری غیردینی و مفاهیم سیاسی و جامعه شناختی مدرن، فرایند سکوالریزه شدن 

در این . های غیردینی نیز افزوده شد قطع بر تنوع و تیراژ کتاباز این م. شدند ایده سکوالریسم را موجب می
  .هائی همچون تاریخ، روانشناسی، رُمان و سیاست قرار داشتند های پرفروش در مقوله سالها کتاب

شکل منسجم تری بخود گرفته و به طرح ) نواندیشی دینی(در همین سالها محافل روشنفکری انتقادی دینی 
انتشار آثاری از عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری . کنند اقدام می) بویژه کیان(ت مباحث خود در نشریا

  .های دانشگاهی آنها نیز در تحکیم مبانی فکری روشنفکری دینی نقشی اساسی بازی کردند و سخنرانی
هائی  لماز جمله فی. های سکوالر تقویت گردید هائی با محتوای انتقادی و تم در زمینۀ سینما هم نمایش فیلم

و ) ناصرتقوایی(ای ایران  ،)همه از محسن مخملباف(نظیر عروسی خوبان، نوبت عاشقی، شبهای زاینده رود 
 .های ارزشی در ایران این دوره هستند بیانگر دگرگونی) حاتمی کیا(ای  آژانس شیشه

  
چنان تداوم تضعیف نقش و جایگاه روحانیت در افکار عمومی که از اواخر جنگ آغاز شده بود نیز هم

 در تهران بر روی رأی دهندگان صورت گرفت ١٣٧۶ مطابق یک نظرسنجی که در مقطع تیرماه -یافت
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و این نسبت در کسانی . اند  برابر روحانیان گروه مرجع رأی دهندگان بوده۴/٢دانشگاهیان و روشنفکران «
 ).٨(» ... برابر بوده است۴که به آقای خاتمی رأی داده اند، بیش از 

  
های  ها در کشور یاد کرد؛ نهادهائی که، علیرغم سیاست باید از گسترش مدارس و دانشگاه  باالخره میو

های درسی، در نهایت مراکز تولید اندیشه و  رسمی نظام برای اسالمیزه کردن دروس و محتوای کتاب
دانشجویان  جمع ١٣٧۵ ـ ٧۶ تا ١٣۶۵ ـ ۶۶های تحصیلی  در فاصله سال. اند مناسبات سکوالر بوده

با احتساب دانشگاه .  افزایش یافت۵٧٩،٠٧٠ به ١۶٧،٩٧١از ) باستثنای دانشگاه آزاد(های کشور  دانشگاه
 استان ٢٨که در تمامی ) ١٣٧٧سالنامه آماری کشور، . ( میلیون نفر بالغ گردید٢/١آزاد این جمع تقریباٌ به 
 میلیون به ٣/١ره متوسط کشور از حدود در همین فاصله شمار دانش آموزان دو. کشور پراکنده بودند

طبیعی .  بالغ شد١٢،٢٢٢ به ٣٨۵۵های آنها نیز از   میلیون افرایش یافت و تعداد آموزشگاه۵/٣حدود 
ها نباید تنها به دانشجویان و دانش آموزان در محدوده  است که در بررسی نقش سکوالر مدارس و دانشگاه

بر اهالی شهرها ) بعنوان گروه مرجع جدید(از تأثیر فرهنگی آنها دراینصورت، . مراکز آموزشی بسنده کرد
باید از عوامل مهم دیگری چون  ها می درکنار این دگرگونی. مانیم غافل می) بویژه شهرهای کوچک(

های جمعیتی ناشی از جنگ یاد  افزایش شهرنشینی، گسترش وسائل ارتباط جمعی در روستاها و جابجائی
  .کرد

  
 ی و فرایند سکوالریزاسیوندوره اول خاتم

   
های سکوالر در کشور تقویت  در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی فرایند توسعه و فراگیرشدن آگاهی

این امر از عوامل گوناگونی متأثیر بوده است . گردید و بویژه بر نسل جوان تأثیری کیفی برجای گذاشت
 :کنیم ترِین آنها اشاره می  دسته مهم۴که در زیر به 

  
این سیاست که عمدتاٌ در سه سال اول ریاست جمهوری : گشایش در فضای اجتماعی ـ فرهنگی
های دینی عمالٌ گرایش به گفتار، نوشتار، رفتار، نمادها و  خاتمی تأثیرگذار بود با کاهش سختگیری

 و سیاسی در سطح روشنفکری. تولیداتی فرهنگی را که با دین بی ارتباط یا کم ارتباط بودند تقویت کرد
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ها و تشکالت لیبرال ـ دمکراتیک، اصالح گر دینی، ملی گرا، فیمینیستی، زیست محیطی،  برآمد گفتمان
 ).٩(هنری وغیره عمدتاٌ محصول این دوره هستند

  
های سیاسی که  ها و تعارض با وجود شکاف :تقابل ایدئولوژیک ـ سیاسی با اصالح طلبان حکومتی

می در ساختار حاکمیت موجود بود، در مجموع، حاکمیت دینی برای از ابتدای تشکیل جمهوری اسال
چنین مواردی غالباٌ توسط . های درونی خود راه تخاصم را اختیار نکرده بود های طوالنی با جناح دوره

انحالل حزب جمهوری (شد  های او و معموالٌ بسرعت حل و فصل می دخالت خمینی و چاره جوئی
رای ایران گیت و اعدام داماد منتظری، تشکیل مجلس تشخیص مصلحت نظام، اسالمی، عزل بنی صدر، ماج

بازنویسی قانون اساسی، تقدم قائل شدن برای مصالح دولت اسالمی در ماجرای سلمان رشدی، برکناری 
امَا ). منتظری از قائم مقامی رهبریت، کنارگذاشتن جناح چپ حکومت در جریان انتخابات مجلس چهارم

ای  ن محمد خاتمی، بخش انتصابی حکومت با بکارگیری تمامی امکانات خود و برای دورهبا انتخاب شد
 ٢٠شدت یابی این تضاد، در دورۀ اول خاتمی، بیش از . چند ساله به مصاف جریان اصالح طلبی برخاست

بدین .  دادمیلیون ایرانی را که به هر دلیل جانب خاتمی را گرفته بودند، در مقابل تفسیر رسمی از دین قرار
های وسیعی از مردم را متوجه ضایعات ناشی از  ترتیب، اقتدارگرایان با شیوه برخورد خود عمالٌ بخش

، سعید حجاریان، که متوجه این تأثیرگذاری بود، به جناح ١٣٧۶در همان سال . حکومت دینی نمودند
واست مردم را در مقابل اراده و توان اراده و خ چگونه می«: داد چنین هشدار می) آیت اهللا خزعلی(مقابل 

خواست خدا و پیامبر قلمداد کرد و سکوالریسمی را که از نتایح قطعی آن است نادیده گرفت و در همان 
تر و بنیان  تاخت و متلفت نبود که سکوالرشدن نوع اول به مراتب سهمناک... حال به منادیان سکوالریسم

 )١٠(» .براندازتر از سکوالریسم نوع دوم است

  
گرچه تأثیر فاکس و  ):Cultural Globalism(ادغام فزاینده ایران در شبکه جهانی فرهنگی 

شد ولی در دهه دوم انقالب، بخصوص در  های رادیوئی خارجی از دهه اول انقالب حس می ویدئو و برنامه
سی ایران  بود که انفجار اطالعاتی تأثیری چشمگیر در فضای فرهنگی ـ سیا١٣٧٠سالهای پایانی دهه 

) وغیرفارسی زبان(ای فارسی زبان  های تلویزیونی ماهواره گسترش دسترسی به اینترنت و برنامه. برجای نهاد
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های خارجی از این سالها به بعد بود که نه تنها در شهرهای بزرگ، که حتی در شهرهای  و فراگیری زبان
 .کوچک و روستاهای کشور مروج فرهنگ سکوالریستی شد

  
مطبوعات آزادیخواه و اصالح طلب، بی شک، مؤثرترین وسیله مقابله با  : مطبوعاتنقش کیفی

اقتدارگرایان بودند و موفق شدند گفتمان رسمی حاکم را ـ دستکم در مقیاس شهرهای بزرگ کشورـ 
هائی همچون  های سکوالر و غیردینی که توسط روزنامه مباحث و مفاهیم و ارزش. شدیداٌ تضعیف نمایند

صبح امروز، خرداد و همشهری ترویج گردید، بی شک، تأثیری درازمدت در تحول فرهنگی ـ نشاط، 
روند که کارکرد مطبوعات در این سالها را  برخی از ناظران تا آنجا پیش می. سیاسی این کشور بازی کردند

. کنند میگذرد ارزیابی  ای که از جنبش مشروطیت می ترِین دوره فعالیت مطبوعاتی در یک سده درخشان
ای بر همین نقش تأکید ورزیده و  داریوش آشوری، پژوهشگر و زبان شناس برجسته، اخیراٌ در نوشته

نقل (مطبوعات و نویسندگان آزادیخواه آنها را حامالن و مروجان فکر فلسفی در ایران امروز خوانده است 
 ).به معنی

  
یران اقامت داشتند اخیراٌ در کتاب خود به در همین ارتباط دو روزنامه نگار خارجی که چند سالی در ا

 ):١١(اند  فلسفه روزنامه جامعه پرداخته و آن را چنین خالصه کرده

  
 .تأکید بر شادی، رنگ و زندگی بجای غم، شهادت و مرگ

 )از جمله سکوالرها(های به حاشیه رانده شده  تالش برای ارتباط گیری با بخش

 وان ایرانتالش برای تعامل و همسوئی با نسل ج

مطبوعات اصالح طلب با زیر ذره بین قرار دادن عملکرد اقتدارگرایان تا حدودی تناقضات درونی حکومت 
 .اند دینی را برمال ساخته و به شکل گیری یک جهان بینی سکوالر یاری رسانیده

  
* * * 

  
توانسته خللی به بن بست رسیدن پروژه اصالح طلبی حکومتی در دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی ن
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جدی در آهنگ شتابان سکوالریزه شدن مناسبات اجتماعی ـ فرهنگی و شکل گیری آگاهی سکوالر ایجاد 
اگرچه، در مقایسه با دوره اول، بجای گشایش، انسداد سیاسی برقرار است و مطبوعات نیز، در نقد . کند

نیرومندتر از گذشته برجای خود از حاکمیت، محتاط شده اند، با این حال، عوامل دیگر تأثیراتی 
تر از سابق است؛ از سوی دیگر این  ای و اینترنت افزون های تلویزیونی ماهواره دسترسی به برنامه: گذارند می

امکان متصور است که طیف اقتدارگرایان برای حفط ساختار قدرت سیاسی، ولو بطور نسبی، دست از 
موردنظر برخی از » الگوی چینی«ردارند و همچنانکه های اجتماعی و فرهنگی ب کنترل ایدئولوژیک حوزه

بهرحال نباید فراموش کرد که . طلبد، سکوالریسم را تا حدودی پذیرا شوند نظریه پردازانشان می
 درصدی، در شرایطی قرار ندارند که بتوانند توأماٌ تمرکز خود را بر ١۵اقتدارگرایان با پایه اجتماعی 

  .لوژی ـ فرهنگی و نهادهای اجتماعی وابسته به آن حفظ کنندساختارهای قدرت سیاسی، ایدئو
 :توان مشاهده کرد ها و مناسبات سکوالر در ایران امروز را از سه منظر متفاوت می گسترش ارزش

  
 های اجتماعی در میان نسل جوان تیپ مشکالت اجتماعی و همچنین انحراف: الف

 تغییر رویکردها و نظام ارزشی: ب

 های سیاسی ـ فرهنگی سکوالر فتمانشکل گیری گ: پ

  
باید توجه داشت که آنچه که در ایران امروز در حال رشد و گسترش است عمدتاٌ فرایند سکوالریزاسیون 

ها، هنجارها و معیارهای دینی کم اهمیت شده و جای آنها را معیارها و  ذهنی است که در جریان آن ارزش
هنوز ) تمایزیابی نهادی( حالی که فرایند سکوالریزاسیون عینی در. گیرند می) دنیوی(رویکردهای سکوالر 

از آهنگ کُندی برخوردار است و بهر حال دین بر حکومت و اکثر نهادهای اجتماعی همچنان کنترل و 
نفوذ زیادی دارد و از آنها تفکیک نیافته است سکوالریزاسیون ذهنی در حیطه فردی موجد شکل گیری 

این ). سکوالریسم(ت می انتقادی در مورد رابطه دین و حکومت در ایران شده اسها و آگاهی عمو گفتمان
بعبارت . تغییرات فرهنگی از بسیاری جهت معکوس فرایندهائی است که در دوران پهلوی صورت گرفت

فرادستی داشت و موتور محرک تغییرات اجتماعی ـ ) سیاسی(دیگر، در آن دوران سکوالریزاسیون نهادی 
ر به تبعیت از فرایند باال نبود و بهمین ها و نظام ارزشی اکثریت جامعه قاد اقتصادی بود؛ در حالیکه ذهنیت

زمینه مناسبی ) به مثابه یک واکنش فرهنگی(اسالم سیاسی » بومی گرای« ایدئولوژی ١٣۵٠خاطر در دهه 
  .همین امرامروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز قابل مشاهده است. برای فرادستی پیدا کرد
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باید بر ذهنیت فرهنگی و رفتار و معیارهای   در ایران امروز میبدین خاطر است که بررسی سکوالریزاسیون
 .ارزشی مردم متمرکز شود

  
  

 بررسی سکوالریزاسیون در پرتو ارزیابی از مشکالت اجتماعی: الف
  

از ) ولو غیرمستقیم(آیا میزان رشد و تیپ مشکالت اجتماعی و انحرافات اجتماعی جامعه ایران نموداری 
نگاهی کوتاه به . کند؟ فرضیه این نوشتار بر آنست که این چنین است ن ترسیم میفرایند سکوالریزاسیو

  ):١٣(انحرافات اجتماعی کنونی کشور بیاندازیم / ترِین مشکالت برخی از مهم
 میلیون ۶های غیر رسمی تا  تخمین. شمار رسمی معتادان به مواد مخدر بیش از سه میلیون نفر اعالم شده  •

  .درو نفر هم پیش می
  . کشند  درصد از دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستانی سیگار می٣٨حدود   •
  .آمار حوادث ناشی از مصرف الکل در ایران افزایش یافته است  •
  . سال شمار مبتالیان به بیماری ایدز افزایش یافته است٢٠در گروه سنی زیر   •
 رسیده ٢٠ سالگی به زیر ٢٨کاهش یافته و از آورند  سن متوسط دخترانی که به روسپیگری روی می  •
تخمین محافظه کارانه از .  نیز روسپیگری دیده شده است١٣ ـ ١۴شود که حتی در سنین  گفته می. است
  .گوید  روسپی در ایران سخن می١۵٠،٠٠٠
تبدیل شهر تهران به یک مرکز تجارت سکس در منطقه که جذب کننده روسپیانی از آسیای مرکزی و   •
  .فقاز استق

 درصد آنها در گروه سنی ٩٠.  باینسو تعداد کودکان خیابانی افزایش زیادی یافته است١٣٧٢از سال   •
  . هستند١٣ ـ ٢١
  ---گسترش جرائمی نظیر تجاوز، قتل، آدم ربائی، آدم فروشی، رشوه خواری، اختالس و  •
برمبنای ( درصد ٣/١٠ به ٧٧ل  درصد در سا٩/٧نرخ طالق از . کند میزان طالق سیرصعودی طی می  •

در .  هزار زوج در کشور طالق گرفتند٧٠ در مجموع ١٣٨٢در سال . رسیده است) های انجام شده ازدواج
  . مجموع شاهد کاهش سن طالق هستیم
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ای از این مشکالت سیر طبیعی فرایند  پاره. ای قرار گرفته است نهاد خانواده زیر فشارهای همه جانبه  •
از جمله کاهش تعداد فرزندان، . شود  است که در سایر جوامع در حال گذار هم مشاهده میمدرنیزاسیون

 دقیقه در ٣٠ سال و محدود شدن گفتگو میان اعضای خانواده به حدود ٢٨افزایش سن متوسط ازدواج به 
 این دو ترکیب. شود که مختص به شرایط ویژه ایران است فشارهای دیگری نیز بر خانواده اِعمال می. روز

باید «: نویسد یکی از پژوهشگران می. در نظر بسیاری از جامعه شناسان خانواده را بشدت تضعیف کرده است
اذعان کرد که خانواده مقدسٌ مورد نظر متولیان دین و سنت در ایران در کوران گذار از سنت به مدرنیزم به 

 طبیعی است که تضعیف نهاد خانواده )١۴(» !ترِین نهادهای اجتماعی مبدل شده است یکی از بحرانی
امواجی را در گستره جامعه بحرکت درمی آورد که بر سایر نهادها و مناسبات اجتماعی از جمله دین تأثیر 

  .شوند گذارند و موجد دین جدائی و دین ستیزی می منفی می
 نفر نیازمند و  میلیون١٠ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق و ١٠در حال حاضر حدود   •

) درماه( هزار تومان ٢٠٠ـ٢۵٠، خط فقر ١٣٨٢در تهران، در ابتدای سال . روی خط فقر مطلق هستند
تأثیر عامل فقر بر اعتقادات . دهند بخش اعظم این بیست میلیون نفر را جوانان تشکیل می. اعالم شده است
و از سوی ) رابطه کالینتالیستی( کند تواند وابستگی به حکومت را تقویت از یکسو می. دینی متضاد است

 .تواند زمینه ساز تضاد با حکومت و دین شود دیگر می

  
در روزهای پایانی (جامعه ایران و جمعیت جوان ایران «: توان اشاره کرد برای جمعبندی از این بخش، می

 انحرافات البته وجود معضالت و) ١۵(» .در آستانه بحران معضالت اجتماعی ایستاده است) ٨٢سال 
ای غیرقابل فهم نیست؛ آنچه که ادراکش دشوار  رفتاری در همه جوامع وجود دارد و بخودی خود پدیده

ای است که رهبران آن با پیام معنوی  های اجتماعی و رفتاری در جامعه نماید انباشت فزایندۀ این بحران می
  .گفتند قی با مردم سخن میهای دینی و اخال کردن مناسبات اجتماعی و فرهنگ و برقراری ارزش

ها و باورهای دینی از تنظیم روابط اجتماعی و کنترل مشکالت  در شرایطی که دستگاه دین و ارزش
های جوانان، مشاوران اجتماعی و  اند طبعاٌ نهادها و مشاغل جایگزین مدرن نظیر سازمان اجتماعی ناتوان شده

نقش فعال تری در چاره جوئی ) و در مراحلی قانون(ن روانشناسان و پزشکان و مددکاران و جامعه شناسا
ها و احکام  هائی برقابت با ارزش معیارهای عُرفی جامعه نیز در زمینه. گیرند برای چنین مشکالتی بعهده می

 ).به نمونه صیغه توجه شود(اند  دینی برخاسته
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 تغییر باورها، نظام ارزشی و رفتار اجتماعی: ب
  

های فرهنگی از حوزه دینی و روحانیان  ناظر بر فاصله گرفتن باورها و ارزشهای گوناگونی  پژوهش
در زمینه کاهش پایبندی به مراسم . های قبلی اشاره کردیم به برخی از نتایج این تحقیقات در بخش. اند بوده

و شعائر دینی همچون نماز خواندن، روزه گرفتن و نذر کردن، رعایت حجاب، پرداخت خمس و زکات و 
یکی ازهمین تحقیقات ). ١۶(اند  هائی صورت گرفته ه مسجد رفتن و نظائر آن نیز در دهۀ اخیر پژوهشب

همچنین مؤید آن است که باورهائی چون تقدیرگرائی و اعتقاد به شانس و سرنوشت و مواردی از این 
  )١٧(» .دست در حال خارج شدن از حوزه فرهنگ عمومی است

راسم دینی از قبیل سفره و سوگواری محرم در تهران و شهرهای بزرگ که تغییرشکل انجام برخی از م  •
  .نسل جوان آنها را مطابق شرایط محیطی خود بازسازی کرده است

و بطور کلی گسترش ) آهنگران، کویتی پور، شیرازی(محبوب شدن اجرای مدرن موسیقی مذهبی   •
  )آریان، کروز(های موسیقی مورد عالقه نسل جوان  گروه
و نظائر آن در میان » هِوی«و » متالیکا«، »رپ«) Counter-Culture(های پادفرهنگی  تشکیل گروه  •

  ).١٨) (به تقلید از فرهنگ نسل جوان آمریکائی(بخشی از نوجوانان
هائی نظیر مُد، ورزش، غذا، فیلم و  های فرهنگی آمریکائی در حوزه ها و سمبل ای از ارزش انتقال پاره  •

  .هالُوین ، برگزاری روز والنتین و شبهنر، معاشرت
  .اند ای در دو دهه اخیر صورت گرفته هائی که در زبان محاوره دگرگونی  •
هائی چون فردگرائی، عمل گرائی، لذت گرائی، حرفه گرائی، توجه به مادیات، غرب  رشد ارزش  •

  .کند  اجتماعی میگرائی، ملی گرائی و نظائر آن که حکایت از تجارتی ـ کاالیی شدن مناسبات
  ). زیرنورماه، مارمولک(هائی با نگاه انتقادی به روحانیان  محبوبت کم سابقه فیلم  •
ایجاد » راه حل«و ) خارج از ضوابط دینی(افزایش میزان روابط جنسی میان زنان و مردان مجرد   •

  .از سوی نظام» های عفاف خانه«
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» امت«های  و فاصله گیری از نگرش) تماعی و سیاسیمتکی بر حقوق اج(های شهروندی  تقویت نگرش  •
  .مدارانه

  
 های سیاسی سکوالرـ دموکراتیک شکل گیری گفتمان: پ

  
اگر بپذیریم که دوره اول حیات . توان بر رشد سکوالریسم در ایران مُهر تأئید گذاشت از این منظر نیر می

قرار داشت، در ) اسالم سیاسی (تحت سلطه یک گفتمان دینی) ١٣۵٧ـ١٣۶٨(سیاسی جمهوری اسالمی 
ها در آمیزش با دین در فرهنگ سیاسی اصالح  ، اشکال گوناگونی از گفتمان)١٣۶٨ـ١٣٨٢(دومین دوره 

های اسالم سیاسی، لیبرالیسم، ملی گرائی، سوسیال  تلفیقی از گفتمان(کردند  طلبانه مسلط جلوه می
های ظهور   طلبان پرچم دار آن بودند زمینهدر بطن تحوالت ارزشی که اصالح). دمکراسی، فیمینیسم

در واقع برخی از روشنفکران دینی مدافع تفسیرهای محدود و . های فکری سکوالر نیز موجود بود گرایش
بقول محمود صدری، کسانی چون سروش، مجتهد شبستری و ). ١٩(اند  حداقلی از سکوالریسم بوده

 همان حال که از معنویت و هویت فرهنگی اسالم حفاظت به اسالم تمامیت خواه حمله برده و در«کدیور 
دفاع «صدری این رویکرد را » .کنند کنند به دعوت یک نوع سکوالریسم محتاطانه و عینی اقدام می می

با شکست سیاسی پروژه اصالح طلبی حکومتی، طبعاٌ گفتمان ). ٢٠(کند  خطاب می» مقدس از سکوالریسم
گرچه مشکل است با قطعیت سخن گفت . اند  سابق خود را از دست دادهوابسته بĤن نیز محبوبیت) های(

هائی  رسد که دوره سوم حیات جمهوری اسالمی با فرادستی فرهنگی ـ سیاسی گفتمان ولی چنین بنظر می
سکوالر و مقاهیمی همچون دمکراسی خواهی، جمهوریت، فیمینیسم، ملی گرائی، زیست محیطی همراه 

 .خورد هائی در حال حاضر بچشم می نه و گرایشدستکم چنین زمی. باشد

   
ها و ادبیات سیاسی  باید به موضع گیری تر از این روند در فضای روشنفکری سیاسی می برای ارزیابی دقیق

های انقالبی،  فاصله گیری آنها از گفتمان. تشکیالت دانشجوئی، بخصوص دفتر تحکیم وحدت، رجوع کرد
های دمکراتیک، حقوق بشری، جمهوری  زدیکی شان به مفاهیم و ارزشاصالح طلبی حکومتی ودینی و ن

علیرغم تالشی که از سوی نواندیشان دینی برای . خواهانه و سکوالر با شتاب و بوضوح در حال انجام است
» جوهر«اسالمی کردن مفاهیمی چون جمهوری، جامعه مدنی، دمکراسی، فیمینیسم و دینی قلمداد کردن 

رخدادهای فرهنگی و مباحث روشنفکری روز حکایت از گرایشی متفاوت . گیرد ت میفرهنگ ایران صور
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های  ازجمله، استقبال گسترده از سمینار ماه اردیبهشت در مورد گذار به دمکراسی، سخنرانی. دارد
های غیردولتی و انتشار  ها و تشکالت زنان و دیگر سازمان هابرماس و رورتی و وسعت گیری شبکه فلسفی
 .ای در جنبش روشنفکری است بیانگر نگاه تازه» جمهوریت«امه روزن

  
  

 سخن پایانی
  

های رو به رشد سکوالریستی در فرهنگ و  ترِین عواملی که سبب تقویت گرایش درجمعبندی از مهم
های پس از انقالب اسالمی،  مناسبات اجتماعی شده است به تجربه مستقیم و پراتیک اجتماعی مردم در سال

روحانیان در جریان انقالب وعده معنویت، برابری، آزادی و . وران پس از جنگ، اشاره کردیمبویژه د
های وسیعی از جامعه به آمال و اهداف  ها برای بخش این وعده. های اسالمی دادند نظامی متکی بر ارزش

برای . ی مکفی بودندها مردم، امَا، برای دستیابی به این آمال محتاج ابزار و امکانات و فرصت. شان بدل شد
) ها خودی(اکثریت، این امکانات فراهم نیامد و برعکس به تجربه دریافتند که حتی در میان تبعیض نشدگان 
شکاف میان . تنها عده قلیلی، بواسطه ارتباطات ویژه شان با بلوک قدرت، از امکانات موجود برخوردارند

های روحی، فکری، فرهنگی و سیاسی  عکس العملها از میزان معینی که گذشت موجد  انتظارات و وعده
درآمیزی حکومت و دین، خواهی نخواهی، تضادهای سیاسی را به تضاد با جایگاه دین نیز بدل کرده . شد

 :ای از عوامل تقویت گردیده است این فعل و انفعاالت به وسیلۀ دسته. است

  
ترش وسائل ارتباط جمعی، توسعه شهرنشینی، سوادآموزی، صنعتی شدن، گس(فرایند نوسازی جامعه 

ها و معیارهای تجارتی، سکوالر  انتقال ارش(، جهانی شدن )های جمعیتی مؤسسات آموزش عالی، جابجائی
های فرهنگی ـ سیاسی توسط مطبوعات و  ، جدال)و بعضاٌ دمکراتیک توسط وسائل ارتباط جمعی جهانی
های مصلحت آمیز حاکمیت برای حفظ   سیاستروزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی سکوالر، برخی از
ها و  های رشد شتابان ارزش تلفیق عوامل فوق زمینه. ساختار قدرت، بعالوه تضعیف ساختار سنتی خانواده

بی شک عامل . اند های متنوع روابط اجتماعی و فرهنگ فراهم کرده های غیردینی را در عرصه نگرش
ز آن غافل شد آگاهی از فرهنگ اجتماعی سکوالر دوره پهلوی در تاریخی مهمی که در این ارزیابی نباید ا

بنابراین، . خاطره جمعی ایرانیان و همچنین آگاهی از مناسبات سکوالر در اکثر کشورهای جهان است
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 (Cultural repertoire(اکثریت جامعه ایرانی در فراگرد چالش ِ معیارهای دینی از یک مخزن فرهنگی 

ای ایران، عکس دکترمصدق، گرامیداشت  سرود(ـ بومی خود و از نمادهای آن سکوالر تاریخی ) ٢١)
 نیز مدد گرفته است) مشروطیت، بزرگداشت اعیاد ملی

.  
در رابطه با توزیع قدرت و (امروز در اکثر جوامع خاورمیانه و عربی اسالم گرایان یک گروه اقلیت 

های سکوالر جامعه  بخش: گری رقم خورده استدر ایران شرایط بگونه دی. دهند را تشکیل می) امکانات
های اقلیت، قومی، دینی، جنسیتی و دگرباش  همچنانکه دیگر گروه. یک گروه اقلیت و مورد تبعیض هستند

 Contentious(چالشی / برای حقوق طبیعی خود درگیر یک سیاست منازعه ای) بدرجات گوناگون(

Politics ( هائی که توسط  نیز راهی بجز تالش برای رفع محدودیتشده اند، طبعاٌ سکوالرهای ایرانی
باید توجه داشت که نگاه به  در عین حال می. حکومت دینی و قانون اساسی برآنها اِعمال شده ندارند

و سکوالرهای ) ٢٣(» سکوالرهای بنیادگرا«تفاوت بسیاری میان . باشد سکوالریسم نیز یکسان نمی
به سکوالریسم نگاهی واکنشی، افراطی، حداکثری و غیرواقع » رایانهبنیادگ«نگاه . دموکرات وجود دارد

دارند و اساساٌ شرکت نیروهای » دیگری«آنها نیز همانند همتایان دینی خود برخوردی حذفی به . بینانه است
تا جدایی » جدائی دین از حکومت«برای مدافعان این گرایش، اصل . دینی را در گستره عمومی برنمی تابند

 .یابد از سیاست نیز امتداد میدین 

  
برای سکوالرهای دموکرات اما، سکوالریسم از تشکیل نظامی دموکراتیک، متکی بر یک فرهنگ سیاسی 

تشکیل و تدقیق اصول چنین نظام سکوالری چالشی است که در برابر تمامی . باشد تکثرگرا، جدا نمی
مبحث سکوالریسم در واقع در آغاز کار . داردنیروهای دموکرات کشور، اعم از دینی یا غیردینی، قرار 

. های آن در مورد ایران با قاطعیت سخن گفت توان از تمامی جزئیات و ویژگی خود است و هنوز نمی
باید از این ایده کمیتی که جامعه و هویت فرهنگی ایران را ذاتاٌ و ماهیتاٌ دینی  نیروهای اسالم گرا می

حتی اگر اکثریت جامعه در مقطعی هویت سیاسی خود را با دین تعریف . دپندارند فاصله گیرن می) اسالمی(
 . توان به صرف کمیت از معیارهای حقوق بشری عدول کرد کنند نمی

  
اقبال . جامعه ایرانی از مشروطه باین سو تجارب بس متفاوتی را در زمینه رابطه با دین از سر گذرانده است

 هیچ ١٣٢٠ـ٣٢بش مشروطه، در دوره رضا شاه، و در سالهای مردم ایران به نیروهای سکوالر در جن
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 است که مسئله سرکوب نیروهای ١٣۵٧برعکس در جریان انقالب . ارتباطی به فشار استبداد نداشت
  . شد١٣۵٠سیاسی سکوالرـ چپ و جبهه ملی ـ عمالٌ یکی از دالئل تقویت بدیل اسالم گرا در سالهای 

در باره فرهنگ و » هویتی«و » ماهیتی«ت رسیدن آن به نتیجه گیری از شکل گیری جنبش اسالمی و بقدر
درمجموعه (از دیگرسو، وجود فرهنگ اسالمی . آید سیاست ایرانیان رسیدن چندان معقول بنظر نمی

بینند نیز امری  های دینی مرتبط می و بخشی از مردم که هویت خود را در درجه اول با ارزش) فرهنگی ایران
های اسالمی، ملی ـ تاریخی و غربی  ، از فرهنگ»سه فرهنگ«عبدالکریم سروش در .  استغیرقابل کتمان

ای را نیز  های قومی و منطقه درعین حال اگر خرده فرهنگ). ٢٣(کند  بعنوان سه منبع فرهنگی ایرانی یاد می
متغیر و پویا » ویته«ای سروکار داریم که رابطه اش با  بر اینها بیفزائیم با یک فرهنگ پیچیده و چند الیه

، حکومت )غیراسالمی(چنانکه حکومت رضا شاه تکیه اصلی اش بر فرهنگ ملی ـ تاریخی . است
، و جمهوری اسالمی، طبعاٌ مروج تفسیر معینی )درمعنی محدود آن(» غربی«محمدرضا شاه، مروج فرهنگ 

با خود از روش حذفی و به های فرهنگی مغایر  هر سه حکومت نسبت به مجموعه. اند از اسالم شیعه بوده
اگرچه سکوالریزاسیون و . باید به پایان برسد این دور تسلسل می. اند حاشیه راندن آنها استفاده کرده

. رسد سکوالریسم بخودی خود موجد دموکراسی نیستند، امَا گذار به دموکراسی بدون آنها نیز به نتیجه نمی
و بدست دادن تعریف جدیدی از جایگاه دین ) ا غیردینیاعم از دینی ی(مباحث نظری در میان سکوالرها 

  .دهد های دوره کنونی است که به دموکراسی ایرانی خصلتی مشارکتی و درون زا می یکی از اولویت
توانند نسبت به فرایند شتابان سکوالریزاسیون  شود، حکومتگران نمی تا آنجا که به بلوک قدرت مربوط می

نطور که پیشترنیز اشاره شد آنها فاقد چنان قدرتی هستند که بتوانند هر دو هما. جامعه بی تفاوت باشند
نه قدرت نیروهای جامعه مدنی آنقدر . وجامعه مدنی را زیر کنترل خود گیرند) Polity(عرصه سیاست 

نازل است که اجازه چنین سیاستی را دهد و نه بلوک قدرت آنچنان یکدست و یکپارچه است که بتواند از 
ها و  بنابراین، آنچه که محتمل است ادامه سکوالریزاسیون ذهنی و رشد گرایش. سیاستی پیروی کندچنین 
حکومت و دیگر نهادهای وابسته به قدرت اگرچه رسماٌ مانع از . های سکوالر در کشور است گفتمان

های  مانشوند در واقعیت، فقط قادرند که پوسته بیرونی را مطابق آر) نهادی(سکوالریزاسیون عینی 
ای زمانی کم  روابط و هنجارهای درونی نهادهای اجتماعی ـ سیاسی نیز با فاصله. ایدئولوژیک خود بیĤرایند

 .کنند و بیش همان مسیر را طی می
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در . در مقطع کنونی، بلوک قدرت دموکراسی و روند دموکراتیزاسیون را آماج حمله خود قرار داده است

 .ی برای گسترش خود یافته استاین رهگذر سکوالریزاسیون فرصت

  
  

 :ها پی نوشت
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  :در مورد این بحث، از جمله، بنگرید به. ٣
  .، نشر قطره١٣٨١.  محمد برقعی، سکوالریزم از نظر تا عمل-
  .٣٣، آفتاب ١٣٨٢ علیرضا علوی تبار، سکوالریسم و دموکراسی، اسفند -
  .١٠، آفتاب ١٣٨٠ علیرضا علوی تبار، روشنفکری دینی یک برنامه پیشرو، آذر -
- Talal Assad, Formations of the Secular. ٢٠٠٣, Stanford U. Press.  
  :بنگرید به فصل پنجم از کتاب زیر. ۴

Shahrough, Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran. ١٩٨٠ ,State 

University of New York.  
بویژه (ی، همانجا درمورد گسترش نهادها و مؤسسات دینی در ایران قبل از انقالب بنگرید به شاهرخ اخو. ۵

  ) Appendixesدر بخش 
  .۴گفتگو با محمدجواد غالمرضا کاشی، آفتاب . ۶
  .١۶۴ ـ ١۶٩. ، چاپ انتشار، ص ص١٣٧۶فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، . ٧
هائی جامعه شناسانه از  ، تحلیل)ویراستار(در عبدالعلی رضائی » هسته نامرئی انتخابات اخیر«عباس عبدی، . ٨

  .١٠٠.  ص١٣٧٧وم خرداد، واقعه د
. تر در مورد گشایش فضای سیاسی و تحوالت ایران در سالهای اولیه دولت خاتمی ب برای بحثی جامع. ٩
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 ١٣٧٩، سایت ایران امروز، »تحلیلی در باره جنبش دانشجوئی ایران پس از انقالب«مهرداد مشایخی، 

  ).آرشیو(
  .۴٢٨، طرح نو، ص ١٣٧٠در افسون زدایی از قدرت، » باوردینی ـ داوری سیاسی«سعید حجاریان، . ١٠
  :بنگرید به. ١١

Geneive Abdo and Jonathan Lyons, Answering Only to God. ٢٠٠٣ ,Henry 

Holt and Company, pp. ١۵١-٨۶٠.  
  :بنگرید به. ١٢

Mehrzad Boroujerdi ,Iranian Intellectuals and the West. ١٩٩۶, Syracuse U. 

Press.  
های ایرنا و مهر در فاصله زمانی اسفند  های شرق، ایران و خبرگزاری آمارها و اطالعات زیر از روزنامه. ١٣
  )بخش اجتماعی(سایت اینترنتی ایران امروز : منبع. اند  استخراج شده٨٣ تا خرداد ٨٢
  ١٣٨٣خرداد  ۴در سایت اینترنتی ایران امروز، » خانواده ایرانی، خانواده مقدس«علی طایفی، . ١۴
  .١٣٨٣ فروردین ١، شرق، »مثلث شوم«بنفشه سام گیس، . ١۵
رفیع : ب. بعالوه ب.  انجام گرفت١٣٨١در این مورد تحقیقاتی زیرنظرحجت االسالم زم در سال . ١۶

  .، انتشارات روش١٣٧٨: پور، باال و عباس عبدی و محسن گودرزی، تحوالت فرهنگی در ایران
  .۵۴. ا، صعبدی و گودرزی، همانج. ١٧
  :بنگرید به. ١٨

Behzad Yaghmaian, Social Cahnge in Iran. ٢٠٠٢, State U. Of New York ,
Chapter ٣.  

  :از جمله بنگرید به مقاله زیر. ١٩
  .٣۵. دکتر محمد برقعی، همان، ص. ٢۶در کیان » معنا و مبنای سکوالریزم«عبدالکریم سروش، 

٢٠ .Mahmoud Sadri ,“Sacral Defense of Secularism,” in Politics, Culture and 

Society, vol. ١۵, No .٢ ,Winter ٢٠٠١.  
  :فرهنگی بنگرید به» منبع«یا » مخزن«برای آشنائی بیشتر با مفهوم . ٢١

Doug Mc Adam, etal, Dynamics of Contention. ٢٠٠١, Cambridge U. Press, 
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P .١٣٨  
  :بنگرید به. ٢٢

John Esposito, “Islam and Secularism in the Twenty-Frist Century”in Islam 
& Secularism in the Middel East. ٢٠٠٠, New York U. Press, pp. ١٠-٨.  
  .١٣۶٩، اسفند ۴ و ٣ در آئینه اندیشه شماره " سه فرهنگ"عبدالکریم سروش، . ٢٣
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 اصالح، انقالب 
 و

 REF - OLUTION 
  

 
 مشایخیمهرداد 

 
 

 
 
 

 :فشرده بحث

در برابر انقالبی گری ـ امروز     ) رفرمیسم(دوگانگی رایج در ادبیات سیاسی ایران ـ اصالح گری         
 این دو مفهوم که در واقع میباید بیان دو گونه آرمانی          . به طرز فزاینده ای مشکل آفرین مینماید      

در عرصه سیاست باشند و صرفا به عنوان معیار سنجش طیف گسترده نیروهای                   ) ایده آل (
سیاسی به کار گرفته شود امروزه طوری به کار میروند که گویی همه افراد، نیروها و مباحث                   

 .سیاسی به طور واقع در یکی از این دو گونه خالصه میشوند

 سیاه و چپ از راست جدا هستند اصالح گری           باور رایج چنین است که همانطور که سفید از        
این نوشتار تالش میکند نشان دهد که این دو            . نیز در ماهیت از انقالبی گری متمایز است          

مفهوم گاه وجوه اشتراک دارند، در شرایطی قابل تبدیل به یکدیگرند، و باالخره اشکالی از                  
خاطر میباید برای رفع این نقیصه      بدین  . تغییرات سیاسی در هیچیک از این دو خالصه نمیشوند        

 . نوشتار زیر تالشی است کوچک در این راستا. چاره ای اندیشید) دوگانگی مفهومی(
  

 یک تمایز پرابهام؟: اصالح و انقالب

برخالف تصور رایج، مفاهیم اصالح و انقالب، هیچ یک، از تعاریف یکسان و واحدی                       
اول، به کارگیری معیارهای ذهنی     : قابل ذکر است  دو دلیل عام در این مورد       . برخوردار نیستند 
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متفاوت از سوی نظریه پردازان در مورد پدیده های سیاسی، دوم، پیچیدگی و تنوع خود                      
وقایع سیاسی و انقالبی از پاره ای جهات شبیه و در عین             . شرایط و روندهای سیاسی در جهان     

انقالب "ین خاطر از واژه های        حال دارای تفاوتهای قابل مالحظه ای با یکدیگرند، به هم              
.  و نظایر آن یاد شده است      "انقالب فرهنگی "،  "انقالب از باال  "،  "انقالب سیاسی "،  "اجتماعی

 .حرکتهای اصالحی نیز به همین گونه از تنوع بسیار برخوردارند

 
خانم .  را از منظر جامعه شناسی سیاسی به دست میدهیم         "انقالب"در زیر چند خصلت بنیادین      

، یکی از صاحب نظران مبحث انقالب، چنین تعریفی از انقالب              )Skocpol(ا اسکاچ پول     تید
به . . . دگرگونی سریع و بنیادی در ساختارهای حکومتی و طبقاتی یک جامعه             ": ارائه میکند 

  ".همراه و تا حدودی توسط قیامهای طبقاتی از پایین

 
: ی، نیز انقالب را چنین توصیف میکند       جامعه شناس نامدار انگلیس   ) Giddens(آنتونی گیدنز   

تصرف قدرت حکومتی از طریق روشهای خشن و توسط رهبران یک جنبش توده ای، و                    "
 . "استفاده متعاقب از قدرت کسب شده برای آغاز فرآیندهای اساسی اصالحات اجتماعی                 

 اگر تعاریف گوناگون انقالب را مورد کنکاش قرار دهیم احتماال چهار خصلت مشترک و                 
 : اساسی را میتوان در آنها تمیز داد

 
 .  ـ نوع دگرگونی هایی که از انقالب ناشی میشوند جامع، بنیادین و چند بعدی میباشند                      1

 . ـ انقالب ها معموال در شکل بسیج وسیع توده ای و نسبتا سازمان یافته ظاهر میشوند                          2

تسخیر ماشین حکومت مدد    ـ انقالب ها معموال از ابزار خشن و قهرآمیزی برای تخریب و               3
 . گفتار حاکم بر انقالب نیز رادیکال، خشن و بر هیجان عامه استوار است                          . میگیرند

 .  ـ انقالبها به نسبت سریع و شتابان انجام میگیرند4

 
توضیح این نکته ضرورت دارد که این خصلتها، ویژگیهای ایده آل در انقالبها هستند و بدین                 

 وجه باشد و یا حتی در جوانبی با برخی          4انقالب مشخصی دارای هر     معنی نیست که الزاما هر      



 3

چنان که انقالبهای غیرخشن و یا نسبتا طوالنی مدت هم وجود             . از اینها مخالفت نداشته باشد    
 .داشته اند

  
بدین ترتیب  . اصالحات معموال در تقابل با انقالب تعریف شده، یعنی هر آنچه انقالبی نیست              

 : ی زیر هویت یافته استاصالح با ویژگیها

 
 .ـ تغییرات جزیی در نظام اجتماعی ـ سیاسی، تغییراتی که خود نظام را نشانه نرفته اند                         1

اصالحات میتواند توسط حکومت و     . ـ در انجام اصالحات الزاما به بسیج وسیع نیازی نیست          2
 .انجام پذیرد) جنبش ها(یا توسط مردم سازمان یافته 

 
 .ا روشهای مسالمت آمیز و قانونی تحقق مییابندـ اصالحات معموال ب3

 
تقابل مبحث اصالح گری     .ـ اصالحات به طور تدریجی و مرحله به مرحله صورت میگیرند           4

در برابر انقالبی گری محصول منازعات نظری درون جنبش کمونیستی در مورد چگونگی نیل            
به . اد این تقابل بوده اند      برخوردهای نظری میان لنین و کائوتسکی نم         . به سوسیالیسم است   

عبارت دیگر، حرکت در راه سوسیالیسم با کدام شیوه ها و ابزار مقدور و عملی بود؟ اکثر این                  
 : مباحث حول نکات زیر جریان داشتند

 
 . خشونت) یا عدم کاربرد(ـ کاربرد 1

 .ـ تحول آرام و تدریجی و یا ناگهانی و ضربتی2

 . و دیگر نهادهای اجتماعی موجوداز پارلمان) یا دوری(ـ استفاده 3 

  
رفرمیستی انترناسیونال دوم   ) استراتژی(احزاب سوسیال دمکراتیک اروپایی، با اتخاذ راهبرد          

جانبدار اتحاد  (جالب آنکه احزاب کمونیستی      . پرچم دار حرکت اصالح طلبانه چپ شدند        
قرار داشتند، پس از    در موضع انقالب    ) حداقل در برنامه های خود     (1956که تا سال    ) شوروی
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کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی و کیش شخصیت زدایی از استالین شکلی از راهبرد                 
این تغییر روش عمدتا تابعی از سیاست خارجی         . اصالح گرایانه را در دستور کار قرار دادند        

ریج این روش به تد   . شوروی و نیاز آن به همزیستی مسالمت آمیز با ایاالت متحده آمریکا بود            
 به توجیه مماشات جویی احزاب        "راه رشد غیر سرمایه داری      "تئوریزه شد و تحت عنوان        

از جمله به سیاستهای    (طرفدار شوروی نسبت به حکومتهای استبدادی در جهان سوم پرداخت            
 ).حزب توده پس از انقالب رجوع شود

 
میزان تغییرات  همانطور که حرکات انقالب متفاوتند در اصالح گری نیز تفاوتهایی در                     

. موردنظر، میزان بسیج اجتماعی و کاربرد روشهای غیرقانونی و یا نافرمانی مدنی وجود دارد                
گونه (کالم اصلی این نوشتار آن است که اصالح و انقالب تنها در حالت خالص و کامل                       

جنبشهای گوناگونی موجودند که میان این دو قطب          . از یکدیگر تمایز کیفی دارند     ) آرمانی
رار میگیرند و میباید آنها را به عنوان پدیده هایی مجزا ـ و نه لزوما بخشی از اصالح یا انقالب                    ق

 . ـ طبقه بندی کرد

 
، جامعه شناس و متخصص در جنبشهای اجتماعی، به عدم کارآیی دو              ) Garner(ربرتا گارنر   

رات وسیع یا محدود،    گانه اصالح ـ انقالب اشاره کرده و این فرضیه را که تفاوتهای میان تغیی              
روشهای مشروع یا غیرمشروع، کوتاه مدت و یا درازمدت همواره مشخص و معین است را به                 

: وی در رابطه با نقش بسیاری از جنبشهای اجتماعی و حالت بینابینی آنها مینویسد              . نقد میکشد 
یتوانند بذر  جنبش های انقالبی میتوانند با اصالحات کنار بیایند، جنبشهای اصالح گر نیز م                "

بدین ترتیب، در هر لحظه معین مشکل است که میان جنبشهای خواهان                . انقالب را بکارند  
دگرگونی کیفی و جنبش هایی که هدف خود را تغییرات محدودتری قرار داده اند فرق                      

  ".گذاشت

 
گارنر با رجوع به مثالهایی همچون جنبش فمینیستی و جنبش سوسیالیستی در غرب، و                        

 و جامعی در برابر خود نهاده        یی مسیحی متذکر میشود که این جنبشها اهداف بنیادین        بنیادگرا
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در عین حال آنها از استراتژیها و        . اند که محتاج دگرگونی های بنیادی در این جوامع است           
به عالوه  . تاکتیک های اصالح گرایانه نظیر رای دادن و استفاده از البی ها مدد میگیرند                    

دف معین اصالحی میتواند گامی در راستای یک هدف ساختار و جامع                دستیابی به یک ه    
 ("اصالحات میانجی "تلقی شود که در آن صورت میباید از چنین اصالحی به مثابه                        

Transitional Reforms (یاد کرد. 

 
: نیز از سه نوع جنبش اجتماعی یاد میکند          ) Sztompka(پژوهشگر دیگری به نام سژتومپکا        

آنها که با دگرگون ساختن ساختار یا نهادهای          ( گر، جنبشهای رادیکال      جنبش های اصالح  
نظیر جنبش  ) بسیار استراتژیک موجی از تغییرات به هم پیوسته را در جامعه ایجاد میکنند                  

حقوق مدنی در آمریکا، جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، و جنبشهای رهایی بخش                  
جنبشهای انقالبی، آنها که راهنمای عمل شان یک         ملی در کشورهای تحت سلطه، و باالخره         

(جامعه تالی و ناکجاآباد است مثل جنبشهای کمونیستی، فاشیستی و نهضتهای هزاره ای                     
Millenerian . (                 الکسی دوتو کویل، تاریخ نگار برجسته فرانسوی، بر این باور بود که بهبود

نه آن گونه که معموال تصور میشود       اوضاع و اصالحات در نهایت راه را بر انقالب میگشاید،            
بی شک جالب ترین ادای سهم نظری به این معضل، توصیف              . فقر و شرایط نابسامان مزمن     

 .  به بعد در اروپای شرقی رخ داد1989 هایی است که از "انقالب"تحوالت سیاسی یا 
  

 Refolutionواژه 

 
 اروپای شرقی، در مروری بر       از پژوهشگران ) Garton-Ash( تیموتی گارتن اش     1990در سال   

 در توصیف آنها بهره       Refolutionتغییر و تحوالت اروپای شرقی برای نخستین بار از واژه                
 : از او نقل قول میکنیم. گرفت

 
. آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست را به دشواری میتوان انقالب نام نهاد                 . . . "

.  نامیدم  Refolutionدر آن هنگام من آن را        .  انقالب بود  در واقع آن ترکیبی از اصالحات و       
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 وجود داشت که تحت رهبری اقلیتی "از باال"در این پدیده یک عنصر نیرومند و بنیادین تغییر     
 "از پایین "اما یک عنصر زنده فشار توده ای        . روشن بین درون احزاب کمونیست عمل میکرد      

عمدتا به میانجی مذاکرات میان       [ ن این دو عنصر    میا]رابطه متقابل    . . . نیز حضور داشت     
 . "نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت

 
برخی پژوهشگران انقالب در همراهی با نظر گارتن اش بر خصلت بنیابینی پاره ای از تغییرات                

از یک سو تغییراتی به راستی رادیکال در این            . سیاسی در اروپای شرقی صحه گذاشته اند        
سقوط احزاب کمونیست از اریکه قدرت، قطع رابطه سلطه آمیز          : ته است کشورها صورت گرف  

با شوروی، گسترش روابط اقتصادی ـ سرمایه داری و باالخره دموکراتیزه کردن مناسبات                   
از دیگر سو، اگر از استثنای رومانی بگذریم، شیوه گذار در مابقی این                . اجتماعی ـ فرهنگی  

 نام  "انقالب مخملی "که تغییرات در چکسلواکی را       چنان  . کشورها از خشونت به دور بود       
وجود یک فرهنگ سیاسی پخته در میان مخالفان، و همچنین افراد دوراندیش و                  . نهاده اند 

واقع بین تری درون احزاب کمونیستی حاکم، بی شک نقشی تسهیل کننده در این تحوالت                  
 .آرام بازی کردند

  
ی اساسی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تغییر یافتند ولی        بنابر این اگر در اروپای شرقی ساختارها      

در عین حال از خشونت دوری گزیده شد و به عالوه مذاکرات با حکومت نقشی مهم در                       
چه نامی باید بر این تغییرات نهاد؟ اصالحات، انقالب و یا اصقالب؟ در              . روند گذار ایفا کرد   

نزدیکترین .  نوع تغییرات وجود ندارد     حال حاضر باید اذعان نمود که واژه مناسبی برای این           
 . "ساختاری) زنجیره ای(اصالحات متداوم " و یا "انقالب آرام"مفاهیم به باور من عبارتند از 

  
 قفس آهنین گفتار انقالبی گری در ایران

، به تدریج نوعی ذهنیت قهرگراـ انقالبی گرا در میان فعاالن و               1332پس از کودتای مرداد      
 به این سو بخشهای رو به گسترشی از                1342از سال     . سی رواج یافت    روشنفکران سیا  

انقالب و خشونت به مثابه     . دانشجویان هم با این نوع ارزش ها قرابت و همسویی نشان دادند             
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اگر چه سازمانهای چریکی پرچم دار عملی این         . کلید رستگاری در این جهان پذیرفته شدند       
آنها .  زمینه را نظریه پردازان حزب توده انجام داده اند           رویکرد بودند اما نقش بنیادی در این       

با تبعیت از تئوریسینهای حزب کمونیست شوروی، مارکسیسم عامیانه و ساده نگرانه ای را که                
. بیشتر به فرمولهای شیمی شبیه بود، در فرهنگ سیاسی چند نسل سیاسی ایران پی افکندند                    

، رابطه یک جانبه میان زیربنا و روبنا،               فرمولهایی درباره دوره بندی تک خطی تاریخ            
ماتریالیسم در برابر ایده آلیسم، مارکسیسم در برابر لیبرالیسم، چپ در تقابل با راست، و                       

 . باالخره انقالب در برابر اصالح از این جمله اند

 
این سیاه و سفید کردن پدیده های پیچیده اجتماعی و سیاسی که در زمینه های فکری ـ فلسفی          

ریشه های نیرومندی داشته، به     ) نظیر دوگانگی خیر ـ شر در آیین های زرتشت و مانی           (رانی  ای
. بدل گردید ) و تا حدودی مجموعه روشنفکری سیاسی     (تدریج به جهان بینی روشنفکر چپ        

نباید از خاطر برد که در جوامع کم توسعه که فرهنگ مطالعه و پژوهش چندان گسترش                       
دگان و حتی روشنفکران به نوعی تنبلی فکری گرایش دارند که              نیافته، اکثریت تحصیل کر   

. وجه مشخصه آن ساده کردن و گریز از تعمق و از بر کردن یک سلسله دانسته های عام است                   
در چهارچوب چنین فرهنگی رواج مفاهیم قطب بندی شده نظیر اصالح ـ انقالب کامال قابل                 

دیکال ایران همیشه به عنوان یک زائده ـ        بدین ترتیب، اصالح طلبی در جنبش را      . درک است 
احسان طبری، نظریه پرداز حزب توده، در       .  ـ مطرح شده است    "انقالبی گری نیست  "هر آنچه   

 :  را چنین بیان میکند"رفرمیستها"یکی از نوشته های سالهای پیش تر خود 

 
اد تحول  این حرکت سنگ پشتی خزندگان با پرش شاهینی قهرمانان انقالب، که برای ایج                "

و . بنیادی در نظام های مبتنی بر استثمار و استعمار به دنبال آرمانهای بزرگ میروند، فرق دارد                
یادداشت ها و    (". . .تاریخ چه سیر خسته کننده و مبتذلی بود اگر در آن تنها میبایست خزید                

آرمانهای "یازده سال پس از این نوشته حزب توده نه تنها از              ) نوشته های فلسفی و اجتماعی     
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 اصالحی دوری جویید، که      "حرکت سنگ پشتی  " انقالبی عقب نشست، نه تنها از          "بزرگ
 . گامهای بلندی در راستای قهقرا نیز برداشت

 
با این همه باید اذعان داشت که زمینه اصلی غلبه ذهنیت انقالبی را میباید در ساختارها و                         

این . جستجو کرد )  البته پیشتر از آن      و(نهادهای سیاسی استبدادی ایران در دوران پهلوی            
که برای دهه های متوالی      ) Patrimonialism(ساختارهای سخت متمرکز در هیبت پدرشاهی        

قدرت را در دست دربار حفظ کرده بودند، مانعی بنیادی در برابر مشارکت اقشار تحصیل                    
 در این نظام     هر نوعی از اصالحات    . کرده، بویژه طبقه متوسط رو به رشد، ایجاد نمودند             

بدین گونه بود که امکان اصالح       ). انقالب سفید (میبایست تنها از مجرای شاه صورت پذیرد         
 چندان رونقی در میان سیاسی کاران آن سالها نیافت و همه نگاهها متوجه                   "پایین"نظام از   

  به بعد تالشهای اصالح گرایانه تنها در معدود           1320اصوال از شهریور     . انقالب موعود شد  
 صورت گرفته اند و طی آنها بخشی از مخالفان با استفاده از امکانات نیمه               "تنفسی"دوره های   

جبهه ملی اول در دوره ملی شدن        : علنی به طرح نظرات بهبودی خواهانه خود روی آوردند          
 و بعدا در ابتدای شکل      1339 ـ 1342صنعت نفت، جبهه ملی دوم و نهضت آزادی در سالهای            

 . در آستانه انقالب" سیاسیفضای باز"گیری 
  

 قفس مخمل گفتار اصالح گری

گفتار انقالبی برای هواداران خود محدودیت هایی در نگرش به جهان و تغییرات اجتماعی ـ                  
سیاسی ایجاد میکرد و به نادرست چنین القا میکرد که پس از انقالب کلیه مصایب اجتماعی                   

ح گر طبعا به عنوان مانعی در راه دستیابی          در این گفتمان، یک جریان اصال     . حل خواهند شد  
 . به اتوپی تلقی میگردید و اصالح گرایان از این زاویه مورد ارزیابی قرار میگرفتند

 
گرچه در سالهای پیش از انقالب معدود جریانهای اسالم گرای اصالحی ـ همچون نهضت                  

المی میبایست تا پایان    آزادی ـ موجودیت داشتند اما برای ظهور نسل جدید اصالح گرایی اس            
شکل گیری تدریجی ذهنیت متکی بر اصالح       . جنگ و فوت آیت اهللا خمینی به انتظار نشست        
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 منتج از چهار دسته از عوامل       1376گرایی در دهه هفتاد خورشیدی و تبلور بیرونی آن از سال            
 : بود

  
صرف نظر از نوع    ( ـ تجربه ناخوشایند مردم از پویش انقالب و عملکرد گروههای انقالبی               1

 .)ایدئولوژی آنها

 . ـ افول جهانی اردوگاه سوسیالیستی و کمرنگ شدن الگوهای سیاسی مرتبط با مارکسیسم               2

به ارزشها و نظریه های     ) و عرفی ( ـ رویکرد بخش وسیعی از فعاالن و اندیشه ورزان اسالمی            3
یرش تفسیرها و قرائت    لیبرال و اصالح گرایانه که در سطح جهان مطرح بودند و همچنین پذ              

 . های نو از اسالم که توسط متفکران اسالم گرا چون سروش و شبستری ارائه گردیده بودند

 مشکالت اجتماعی جدیدی که جامعه با آن روبرو بود و راه حلی برای پاسخگویی به                     - 4
 .آنها در دست نبود

ای انقالب میگذشت، به      ـ اسالم گرایان انتقادی در شرایطی که کمتر از دو دهه از ابتد                   5
عالوه تمامی پیوندها و ارتباط های خونی، عاطفی، تاریخی، صنفی، شهری ـ منطقه ای و                      

، عمال قادر به گسست ناگهانی )دارند(داشتند و ) محافظه کار(نسلی، که با دیگر اسالم گرایان  
و شرایط روانشناختی   بنابر این، الگوی اصالح برای آنها توجیه الزم          . و انقالبی از آنها نبودند    

بدین گونه بود که    . کافی را فراهم میĤورد تا هم جبهه ای سابق را چندان از خود دور نکنند                 
اصالح گرایان اسالمی، که اکثریت قریب به اتفاقشان در دهه اول انقالب مصدر امور بودند و                

د را اصالح    انقالب تاکید میورزیدند نقطه عزیمت خو        "صدور" و گاه بر      "تداوم"پیشتر بر   
به باور یکی از صاحب       . تدریجی جمهوری اسالمی بر مبنای قانون اساسی آن قرار دادند              

 : نظران

نیروهای اصالح طلبی که با انتخابات دوم خرداد قدرت دولتی را به دست آوردند، مصمم                  "
ریق یعنی تصمیم گرفتند که از ط     . شدند قانون اساسی را به منزله برنامه سیاسی خود برگزینند          

از راه فعال کردن بخشهای مهجور و مسکوت مانده      . . . قانون اساسی، با آن گونه که گفته شد         
 )  ـ مراد ثقفی32گفتگو، شماره . ("آن، نیروهای الزم را برای پیشبرد برنامه هایشان گرد آورند
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 تصور. تا مدتها پس از انتخابات مجلس ششم درک اصالح گران بسیار ساده و تک خطی بود               

به عبارت دیگر، . ها نظام اصالح خواهد شد"خاکریز"بر آن بود که با تصرف مرحله به مرحله 
مساله کلیدی همان انتقال مواضع کلیدی و نهادها از دست محافظه کاران به دست اصالح                     

 ـ یا تعرض همه     "مقاومت"دو سال پس از پیروزی در انتخابات مجلس و           . طلبان تصور میشد  
امروز بخشهایی از اصالح گران حکومتی به         . ران ـ این توهم رنگ میبازد       جانبه محافظه کا  

از اصالحات جزئی و نهادی به اصالحات        : درکها و نتایج تازه ای از معنی اصالحات میرسند         
، "اقدام هماهنگ" به  "بازدارندگی فعال " و   "آرامش فعال "ساختاری رادیکال، از راهکارهای     

، از مردم ساالری دینی به        "برگزاری رفراندم " و    "مدنینافرمانی  "،  "خروج از حاکمیت   "
این نکته نیز بر بسیاری از آنان روشن میگردد که پس از این تجارب نقطه عزیمت                 . دمکراسی

به عنوان مثال، اکبر گنجی با       . اصالح طلبان میباید جامعه مدنی و نه نهادهای حکومتی باشد           
) حوزه جامعه مدنی  (ی جنبش، در بیرون از دولت        نظریه پردازان واقع  "تاکید بر این نکته که       

پرسش این است که وقتی        ":  صحه میگذارد   "نافرمانی مدنی "، بر تاکتیک      "قرار دارند 
در جوامع دمکراتیک اخالقا مشروع تلقی میشوند، چرا در          [ نافرمانی مدنی و شجاعت مدنی     ]

اقلیت کوچک فاقد پایگاه    یک  . . . جوامعی که هنوز با مردم ساالری فاصله زیادی دارند و             
اجتماعی، منافع خویش را به اکثریت به شیوه های نامشروع تحمیل میکند نباید با شجاعت                    

 ).اکبر گنجی، اصالح گری معمارانه ("مدنی به نافرمانی مدنی اقدام کرد

 
به هر رو، آنچه که از ظواهر و نشانه های اولیه پیداست تحرکاتی تازه در میان اصالح طلبان                     

عامل اساسی در اینجا     . کومتی است که تبلور نهایی و پخته آن هنوز بر ما نامعلوم است                  ح
به عبارت  . اتخاذ میکند ) اصالح گران (حکومت و سیاستی است که در مقابل مخالفان خود            

 اصالح گران، همچون تاکنون، به مثابه اصالح طلبان حکومتی رفتار کنند                  دیگر، این که   
و یا با طرح دگرگونی های ریشه ای و ساختاری           ) د درون نظام باشند   خواهان تغییرات محدو  (
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روی کنند و یا به روشهای خشن و انقالبی دست یازند، از              ) مداوم(به اصالح طلبی رادیکال     
 .سیاست حکومت و رفتار آن تاثیر بنیادین میگیرد

 
ع شده   گفتار اصالح گری نامیدیم، محدودیتهای خود ـ وض            "قفس مخملی "آنچه را که     

آنها . نگرشی است که اصالح گرایان حکومتی را درون دایره کوچک محفلی قرار داده است             
فراتر ) قانون اساسی موجود  (از ترس آن که مبادا به انقالبی گری متهم شوند از قالبهای معینی               

ز به عالوه، آنها به همین دالیل ا        . نرفته اند و به سازماندهی جنبشی مردم عنایتی نداشته اند            
 .نیروهای دمکرات و سکوالر جامعه نیز فاصله میگیرند

  
 سخن پایانی

این که به : در ادبیات سیاسی ایران میپردازد) مفهومی(نوشتار حاضر به طرح یک کمبود نظری 
. نادرست نیروهای سیاسی و برنامه های آنها را تنها به اصالح گر و انقالبی تقسیم میکنیم                      

ات اجتماعی و سیاسی در ایران شدت مییابند اهداف اصالحی             امروز، در شرایطی که مبارز     
صرف رنگ میبازند و اهداف جامع تر و ریشه ای تری جایگزین آنها میشوند، اهدافی که به                    

از سوی دیگر تحوالت فرهنگ سیاسی ایران در دهه گذشته ارزشهای                . انقالب نزدیکترند 
 غیرخشن، اهمیت برقراری دیالوگ     جدیدی را اشاعه داده است که روشهای مسالمت آمیز و          

تجارب . و مذاکره، پذیرش تساهل و کثرت گرایی، و بسیاری دیگر از آن جمله اند                         
کشورهایی نظیر کره جنوبی، لهستان و آفریقای جنوبی بیانگر همزیستی اهداف رادیکال و                  

 این ترکیب نسبتا جدید پدیده ای است که از            . روشهای مسالمت آمیز ـ مذاکره ای است         
انقالبهای کالسیک قرن بیستم و اصالح گری به مفهوم رایج آن هر دو متفاوتست و جا دارد                   

نیروهای سیاسی طرفدار دمکراسی جمهوری پارلمانی،      . که با واژه دیگری آن را خطاب کنیم       
جدایی دین از حکومت، و سایر اصالحات ساختاری، در واقع خواسته هایی را طلب میکنند                  

 از یک انقالب اجتماعی نمیباشد، ولو آن که روش دستیابی به اهدافشان              که تحقق شان کمتر   
چنین . ترکیبی از بسیج توده ای و استفاده از نهادهای موجود و یا حتی مذاکره با دولت باشد                  
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همچنان که برخی جریانها و شخصیتها        (نیروهایی نمیتوانند صرفا اصالح گر خوانده شوند           
اگر انقالبی گری بر     ). ا به نادرست این چنین معرفی میکند        بویژه در خارج از کشور خود ر        

سازماندهی مخفی، قهرآمیز و بسیج توده ای استوار بوده و اگر اصالح گری بر روشهای                       
مسالمت آمیز، چانه زنی از باال، و استفاده از نهادهای موجود تکیه میکند، در آن صورت آنچه 

در (ول، رویکرد به جنبشهای اجتماعی          است، در وحله ا      "نیروی سوم "که وجه مشخصه      
با حفظ فرهنگ سیاسی دمکراتیک ـ        ) راستای تعمیق جامعه مدنی و سازماندهی اعتراضات        

 . مسالمت آمیز میباشد

 
اگر تاکنون واژه ای مستقل و دقیق در توصیف          .  روندهای سیاسی امروز است    "جوهر"و این   

اصالح گری ـ انقالبی گری دیگر      . ام کنیم آن به کار نرفته ضرورت دارد که در آن زمینه اقد           
 . کفایت نمیکند

  
 . چاپ واشنگتن منتشر گردید"ایرانیان" نشریه ی 147این مقاله اولین بار در شماره ی * 
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  :بازسازي پروژه جمهوريخواهي
  آيا اين بار آماده خواهيم بود؟

  مهرداد مشايخي
 
  
در مطالبات سياسي مردم خالي » جمهوري«، جاي شعار ١٣۵٧ي انقالب اسالمي   سال پيش، در آستانه٢٧
يك رهبري سياسي جمهوري خواه، روحانيت موفق شد كه نظام واليت فقيه را زير نام درفقدان . بود

هاي بحراني از اين موقعيت  تنها جرياني كه در آن ماه. بر ايرانيان چيره گرداند»  اسالميجمهوري«
.  جبهه ملي بود كه متأسفانه چنين نكرد،برخوردار بود كه بديل جمهوريخواهي را وارد افكار عمومي نمايد

رفتار ماند؛ يعني گ» مشروطه خواهي«جبهه ملي، از اوان تأسيس خود تا مقطع انقالب در چارچوب تاريخي 
 گزينهضعف . »شاه بايد سلطنت كند نه حكومت«محدود و مشروط كردن ديكتاتوري شاه زير شعار 

اي به آن نشد و رأي دهندگان، در   حتي اشاره١٣۵٨اي بود كه در رفراندوم سال  جمهوريخواهي به درجه
در . ارائه كردند» جمهوري اسالمي « دوره انقالب، آراء خود را در تقابل با نظام سلطنتي بهتهييجيشرايط 

جمهوري دموكراتيك «هاي حكومتي غيرمتعارف و غيردموكراتيكي نظير  طرح» جمهوري اسالمي«كنار 
اين طرح ها، در واقع، . شدند نيز به بازار سياست عرضه مي» جمهوري دموكراتيك اسالمي«و » خلق

، بعنوان تنها »مردم«ا، از پذيرش نقش فائقة كاريكاتوري از مفهوم تاريخي جمهوريت بودند و همگي آنه
 ).روند و مي(رفتند  منبع مشروعيت حكومت، طفره مي

  
دموكراتيك و عرفي هاي سياسي  به معني رايج و متعارف آن در نظام(هاي سياسي جمهوريخواهانه  پروژه

)(Secularد جمهوريخواهان اتحا«، »جمهوريخواهان ملي«. محصول دوران پس از انقالب هستند)  درجهان
سه تشكل عمده جمهوريخواهي هستند كه به ترتيب، در » جمهوريخواهان دموكرات و الئيك«و » ايران
 . اعالم موجوديت نمودند١٣٨٠ و ١٣۶٠هاي  دهه

  
اين . گذرد هاي جمهوريخواهانه در خارج از كشور مي امروز نزديك به سه سال از آخرين چرخه كوشش

تاريخي جامعه سياسي ايراني به يك هويت جديد و معتدل در سرزميني است كه ها بيانگر يك نياز  تالش
امروز، حركت . هرگز فراتر نرفته است» جمهوري اسالمي«و » سلطنت«از دو الگوي استبدادي 

برگزاري انتخابات آزاد .  جديدي را در برابر شهروندان ايراني قرار داده استچشم اندازخواهي،  جمهوري
اي تشكيل يك نهاد تدوين قانون اساسي جديد، دورنمائي است كه دير يا زود تحقق پيدا در ايران، بر
 آيا جمهوريخواهان اين بار آماده خواهند بود؟. خواهد كرد
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.  آمادگي نظري ـ سياسي: در اين نوشته تالش خواهم كرد كه به يك بعد از اين پويش آمادگي اشاره كنم

هاي سترون  هاي نظري با گرايش  جمهوريخواهان و همچنين چالشاين آمادگي از دل پراتيك سياسي
هاي دموكراتيك،  از اين مسير است كه حركت جمهوريخواهي با ارزش. شود درون اين طيف حاصل مي

هاي نظري ـ سياسي مستقل خود قرار  خواهانه پيوند خورده و بر شالوده عرفي، حقوق بشري و عدالت
  .خواهد گرفت

  
  ن درون طيف جمهوريخواههاي سترو گرايش

 ،بايد به سه سطح گوناگون از هويت سياسي ي ميفهاي گوناگون جمهوريخواهي عر در بررسي از گرايش
  : هر يك توجه داشت

هاي  ، موازين حقوق بشري، روش دموكراسي، سكوالريسمجمهوريت،نظير : هاي عام ارزشـ ١
هاي فراواني ميان  ها و نزديكي ل، شباهتدر اين سطح از تحلي... آميز، عدالت خواهي، و  مسالمت
  .هاي گوناگون جمهوريخواه موجود است جريان

هاي مقابله   نظير ساخت و كاركرد حكومت، روش،سياسيتحليل هاي كليدي   و عرصهمفاهيمـ ٢
با حكومت و دگرگوني سياسي، ارزيابي از نظام اقتصاد جهاني و نوع ارتباط با آن، متحدان بالقوه 

جهاني، جايگاه و نقش نيروهاي مدني ايران در الگوي تغييرات سياسي ـ فرهنگي، و داخلي و 
جدي وجود دراين سطح از تحليل، خأل . يو اصالح طلبي حكومت» اسالم سياسي«تحليل از پديده 

هاي بسيار  ها يا ارائه نشده و يا از محدوديت اي در اين زمينه هاي شسته و رفته دارد زيرا هنوز تحليل
 و اشارات بسنده كرد كه در آن» ها موضع گيري«توان به  بدين ترتيب، تنها مي. برند  ميرنج

  .هاي گوناگون وجود دارد  ميان گرايشهاي جدي صورت، تفاوت
هاي مهم در مورد وقايع و مسائل حاد  ورزي  و سياست، شعارهاها ، سمت گيريها موضع گيريـ ٣

هاي  اي، درگيري ميان ايران و آمريكا، مسائل و تنش هاي هسته كشور، همچون انتخابات، برنامه
  . خورد هاي عمومي به جشم مي هاي نسبي و همسوئي در اين سطح نيز شباهت. قومي و غيره

  .توان به چند گرايش ناكارآ درون جمهوريخواهان پرداخت با اين مقدمه، اكنون مي
  

  هاي گوناگون جمهوريخواهي پروژه
شماري از  سال پيش كه بحث جمهوريخواهي آغاز گرديد، ٣از حدود :  ويتالف ـ جمهوريخواهان بي ه

جمهوريخواهي مسئله «اند كه  كردند برآن بوده ها و محافلي كه خود را جمهوريخواه محسوب مي شخصيت
حول (هاي سياسي  آنها، غالبا ً برتشكيل اتحادهاي فراگير با ساير گرايش). نقل به معني(» مبرم ايران نيست
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پرداخت به چند . اند تأكيد گذاشته) و نظائر آن» رفراندوم قانون اساسي«خواهي،  رهائي نظير دموكراسيمحو
  :نكته در باره اين گرايش ضروري است

  
بعنوان محتواي (مسلما ً دموكراسي . است» جمهوريت«كند كه مبرم ترين مسئله ايران   هيچكس ادعا نميـ

 يك ، به تنهائي،هيچكس مدعي آن نيست كه جمهوريخواهيهمچنين . بسيار مهم است) حكومت آتي
بايد بصورت يك  جمهوريخواهي در گام بعدي مي.  چنين نيست؛برنامه سياسي ـ اجتماعي مكفي است

گذارند كه امر همكاري  ديگر آنكه، آنها بر يك نكته صحيح انگشت مي. برنامه حزبي به جامعه ارائه شود
فضاي فرقه گرايانه هاي گوناگون سياسي است؛ امري كه سالها است در  ژهها و پرو و همسوئي ميان گرايش

بايد براي اين معضل نيز راهي بيابند، بشرطي كه نافي  جمهوريخواهان مي. اپوزيسيون ايران محو شده است
 .هويت آنها نباشد

  
  :ولي در پاسخ

عجين بوده است شكل اي كه صرفا ً با هويت هاي سياسي سلطنت و جمهوري اسالمي  ـ در جامعه١
اين ضرورت از طريق اظهارنظرها و .  است ضرورت تاريخيبخشيدن به يك هويت جمهوريخواهي، يك

هاي  شود؛ بلكه محتاج ايجاد تشكيالت سياسي و نهادها و سازمان هاي فردي حاصل نمي گرايش
 ميان ادعاي مشكل اصلي اين نگرش آن است كه تضادي. جمهوريخواه در داخل و خارج از كشور است

شان    برنامهدر » جمهوري خواهان«به عبارتي، اين . شان وجود دارد خواهانه آنها و برنامه عمل جمهوري
مضاف برآن، اين فرضيه نادرست كه گويا . كاهند خواهي هستند و يا آن را به حداقل فرو مي نافي جمهوري

ترويج سياسي آن نيست، در بهترين حالت، يك اند و نيازي به  اكثريت مردم ايران قلبا ً جمهوريخواه شده
زيست » توده وار«نبايد از خاطر برد كه بخشي از جامعه ما هنوز در شرايط . سهل انگاري جبران ناپذير است

همچنانكه تجربه انتخابات رياست جمهوري (هاي اسالمي حاكم قابل بسيج است  كند و توسط گرايش مي
ش ديگر جامعه ما، بخش مدرن، البته ظرفيت قابل توجهي براي حمايت از بخ). اخير اين نكته را تأييد كرد

بايد اين ظرفيت را به واقعيت  مي. توان از پيش اثبات شده فرض نمود ولي اينرا نمي. خواهي دارد جمهوري
 مناسب ترين چارچوب سياسي براي تحقق دموكراسي در خواهي   جمهوريبه باور من،. سياسي تبديل كرد

  .ستايران ا
امروز، جامعه ايران با يك تأخير فاز تاريخي در ارائة يك برنامه سياسي ـ اجتماعي جمهوري خواهانه و ـ ٢

 نظير هاي توده واري پروژه. مي بايد با جديت در رفع اين كمبود تالش كرد. دموكراتيك مواجه است
 كمكي به پروژه ،ندنافك  مي، كه از همان ابتدا، برهويت سياسي جمهوريخواهانه پرده ساتر»رفراندوم«

دستكم، در شرايط كنوني و توازن قواي سياسي كنوني، . ندنك جمهوريت ـ دموكراسي ـ سكوالريسم نمي
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  بدون همكاري باتوانند يجمهوريخواهان مگويا درعين حال، نبايد به اين توهم دامن زد كه .چنين است
همكاري و اتحاد عمل  .ش جامه عمل بپوشانندبه اهداف دموكراتيك جنبساير نيروهاي دموكراسي خواه 

بايد در دستور كار  در مورد مسائل بحراني جامعه و يا موضوع هاي مربوط به حقوق شهروندي، هميشه مي
 .قرار داشته باشند

  
هاي عملي تغيير نظام هستند كه از دو امر بنيادين  حل  جمهوريخواهان بي هويت چنان درگير يافتن راه  ـ

هاي عام  »منشور«در) جمعي سياسي هاي دسته جدا ازهويت(توان بصورت فرد  اول، آيا مي: اند غافل شده
دموكراتيك مشاركت كرد و فرض را برآن گذاشت كه جمهوريخواهي نيز، باري بهرجهت، در فرهنگ 

  سياسي كشور جاي خود را بازخواهد كرد؟ چگونه؟
اي از مفاهيم عمده و پيچيده امروز، نظير  هاي ريشه شده كه از تحليل» عمل«دوم، اين گرايش چنان درگير

هاي مؤثر تغيير حكومت، برخورد با نظام جهاني، پديده اسالم سياسي و  ساختار حكومت، روش
البته، دراين نقيصه ديگران . اند هاي نيروهاي جامعه مدني غافل شده هاي درون حكومت، ظرفيت گرايش
اي برسد كه  به نقطهو بايد تواند  خواه ايران مي جمهوري ـجنبش دموكراسي خواه  .يك هستندهم شر
روانشناختي خود هاي سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ  هاي سياست ورزي خود را از دل تحليل روش

  استخراج كند؟

  
هاي جمهوريخواهانه امروز، شامل شماري از  گرايش ديگري درون تالش:  ب ـ جمهوريخواهان انقالبي

هائي  و نمونه» جمهوري دموكراتيك خلق«بي است كه تا ديروز و پريروز بدنبال استقرار چپ گرايان انقال
اين بخش، . بودند)  آنيدر انواع اسالم گرائي انقالب(» داري دولتي سرمايه«و يا » سوسياليسم دولتي«از 

اد سوسياليستي، هاي انقالبي، اقتص شان در مسائلي نظير روش هاي گذشته بدون ارزيابي انتقادي از پروژه
شان، نگاهشان  هاي مورد نظرشان، گفتمان راديكال ـ تهييجي» جمهوري«جايگاه كارگران و زحمتكشان در 

هاي اصالحي يا اصالحي ـ انقالبي  شان از روش به طبقه متوسط و نيروهاي جامعه مدني، حقوق بشر، تحليل
(Ref-olution) رشد جمهوريخواهي مواجه شده و با آن اعالم ، به ناگه و به اقتضاي زمان، با جبهه رو به 

هاي منسوب به اين گرايش، درمورد  هاي شخصيت ها و مصاحبه با بررسي نوشته. اند  كردهرسميهمسوئي 
تر جمهوريخواهي، گزافه گوئي نيست  هاي معتدل شرايط كشور، مسائل جهاني، مسائل قومي، و گرايش

  :  جديدي براي تداوم الگوهاي آرماني گذشته آنها بدانيمآنها را صرفا ً پوسته» جمهوريخواهي«اگر 
 .»هاي جديد شرابي كهنه در بطري«
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شركت نمايد بدون آنكه » خواهي جمهوري«مشكل اساسي اين گرايش آنست كه مايل است در پروژه 
اش  گذشته» گري انقالبي«قصد دارد هم از پرستيژ ! آشكارا خود را ليبرال يا سوسيال دموكرات بخواند

با اين حال، شرايط پيچيده . اي برگيرد خواهي توشه برداري كند و هم از بازار رو به رشد جمهوري بهره
آنها . كند را از آنها سلب مي» خوش نشيني«ايران و تند پيچ هاي سياسي فزاينده كشور امكان اين گونه 
غيرممكن است كه اين گرايش در درازمدت . ناچارند كه هويت خود را بطور مستقل و مثبت تعريف كنند

ادامه مسيركنوني براي آنها يا : بتواند در پناه تهاجم و جبهه گيري عليه ديگران به حيات خود ادامه دهد
صد البته، . ارتباطي عملي و بي براي بياي  قطب بندي برمبناي اظهارنظرهاي صريح و روشن است و يا نسخه

توان صرفا ً بشكل  دريك سخن، جمهوريخواهي را نمي. هاي ديگر نيز هست كه اين مشكل شامل گرايش
بايد جمهوريخواهي را بشكلي مثبت،  مي. نفي و مرزبندي با سلطنت طلبي و حكومت اسالمي تعريف كرد

 .اي سياسي ارائه داد مستقل و بصورت برنامه

  
كار قرار  افظهدر قطب مقابل جمهوريخواهي انقالبي، جمهوريخواهي مح: پ ـ  جمهوريخواهي محافظه كار

نسبت به » تفريط«و درمجموع بيان يك ) فعاالن آن(اين گرايش، حاصل نقد واكنشي به گذشته . دارد
اين گرايش، اگر چه جمهوريخواهي، دموكراسي خواهي و عرفي گرائي را . هاي گذشته است» افراط«

. شود ز با آنها بيگانه ميعام خود و در تجريد پذيرا شده، اما، در عرصه مشخص سياست ورزي رودراصول 
 و بشكل گرايش ضعيفي درون اصالح طلبان اسالم  عرفياين گرايش عمدتا ً درميان طيف جمهوريخواهان

از (» اصالح طلبانه«ها و اهداف ميان مدت  تأكيد افراطي اين گرايش بر روش. گراي حكومتي حضور دارد
براي اين . خواهانه و عرفي آن افكنده است، در عمل پرده ساتري بر هويت جمهوري)نوع جبهه مشاركت

بصورت يك نظريه كالن اجتماعي و حتي يك ايدئولوژي تام » اصالح طلبي«دسته از جمهوريخواهان، 
ها و  راه حلي براي تمامي معضالت و تحليل» اصالح طلبي«ظاهرا ً قرار است كه . شود بكار گرفته مي
به دامان اصالح » انقالبي گري«و » راديكاليسم«افراطي به آنها در واكنش ! ها بدست دهد سياست پردازي

 ،آورند؛ و از آنجا كه در عرصه سياسي قادر به مرزبندي نظري ـ سياسي با آن نيستند طلبي حكومتي پناه مي
. ندارند« اصالح طلبي«خواهانه و عرفي خود در معبد  اي بجز قرباني كردن هويت جمهوري درعمل، چاره

هر دو گرايش، قبل از آنكه سياست . نقد جمهوريخواهي انقالبي، كه وارونه كردن آنستاين گرايش، نه 
هاي » ايدئولوژي«ورزي و راهكارهاي خود را از تحليل جامع الشرايط عرصه سياسي استخراج كنند، به 

 در عين تضادهاي سياسي ،اين دو گرايش. آورند روي مي) انقالبي گري و يا اصالح طلبي(شان  رسمي
ها و درواقع راهكارهاي ايدئولوژيك » سياست«زيرا هريك، توجيه ! ميق شان، به نوعي محتاج يكديگرندع

جمهوريخواهان محافظه كار، در مابقي جنبش . يابد  انحرافات سياسي ديگري مي باخود را در مقابله
نهايت انقالبي ديگر خواه صرفا ً سايه انقالبي گري، راديكاليسم، آنارشي و در اپوزيسيون و طيف جمهوري
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كارانه اصيل  حافظه محافظه كاري اين بخش از جمهوري خواهان را منتج از يك گفتمان م!بينند را مي
محافظه كاري آنها، از دو  ست؛ين) همانند احزاب محافظه كار اروپائي و يا احزاب محافظه كار اسالم گرا(

شان وخاطرات تلخي كه از اين رهگذر  بياول، واكنش جهشي به گذشته انقال: گيرد منبع سرچشمه مي
هاي حاكم بر جمهوري  ها، و نوع سياست حاصل شده؛ دوم، عدم توانائي در تحليل از ساختار، ظرفيت

 ح دراين راستا، مهمترين نقيصه اين گرايش تأكيد افراطي آنها بر جنا.اسالمي، بويژه در دورة كنوني
نتيجه آنكه، با بي اعتنائي به .  هاي ميان جناح هاست پيوندفتنهاي درون نظام و درعين حال ناديده گر بندي

 برابر جناح تندرو است؛  درمعتدل تر» متحدي« همواره به دنبال ،منطق اصلي حاكم بر ساختار سياسي نظام
 .  فدا كردن هويت و ارزش هاي بنيادين خود قيمتحتي به

  
يخواهي را بريك شالوده نظري ـ سياسي توان جمهور توان كرد؟ چگونه مي در چنين شرايطي چه مي

مستقل و مثبت و تأثيرگذار قرار داد بدون آنكه مجبور به قرباني كردن اجزاء اصلي هويت مان 
 خواهي، دموكراسي، سكوالريسم و حقوق بشر شويم؟ جمهوري

  
اكافي و م نگارنده، نعهائي كه، به ز رفته است كه از خالل نقد گرايشگاين هدف را نشانه  اين نوشته

خواهانه، تحول  ، به يك هويت ترقي)هردو(سترون هستند، بتوانيم دريك فرايند پراتيك سياسي و نظري 
، در فضائي اين پروژه محتاج آغاز بحث و نقد و گفتگو. خواهانه دست يازيم تأثيرگذار جمهوريطلب و 
  .و برندلاميدوارم كه ديگران نيز اين مبحث را بج. استدوستانه 

 
 

ها  خواهانه، كه آن هاي سياسي ـ نظري سه گرايش جمهوري  اول اين نوشتار تالش كردم بر كاستيدربخش
كوشم كه  دراين بخش مي. خواندم انگشت گذارم» كار محافظه«و » انقالبي«، »هويت بي«را به ترتيب، 

اين . مرا به دست ده» خواه و تحول طلب ترقي«خواهي  هاي اصلي يك گفتمان بديل ـ جمهوري مولفه
  .محسوب كرد» اصالح طلبانه«و » انقالبي«هاي  توان، از بسياري جهات، برآيند گرايش گرايش را مي

طبعا تنها در . هاي شخصي نگارنده است اول، اين مباحث بيان ديدگاه: دو توضيح ابتدا ضروري است
ترش اين نظريات اميد توان به گس جريان بحث و نقد و گفت و گوهاي انتقادي با همفكران و مخالفان مي

هاي  هاي عمومي، مفاهيم و نظريه ارزش: از سه سطح گفتمان جمهوري خواهي(دوم، اين نوشته . بست
. گذارد ، عمدتا بر سطح دوم و تا حدودي بر سطح سوم تأكيد مي)كليدي، مواضع و سياست گذاري خاص

  .پردازم خواهان مي هوريهاي مورد مناقشة نظري درون جم در زير به مهم ترين مفاهيم و حوزه
  

  الف ـ مسأله ساختار حكومت و سياست هاي دولت احمدي نژاد
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و » جمهوري اسالمي«مركزي ترين موضوع براي نيروهاي سياسي مخالف، تحليل از ساختار نظام 
سياستگذاري نيروهاي گوناگون اپوزيسيون، آگاهانه يا . هاي دولت كنوني احمدي نژاد است ويژگي

طبعا چنين تحليلي، در مقياس كامل، . خيزد  برمي(State)ها از حكومت  هاي آن از دل تحليلناآگاهانه، 
تواند در  هاي پايدار نظام كه مي دراينجا، به اختصار، به مهمترين ويژگي. محتاج فضايي جداگانه است

 :كنيم خدمت سياستگذاري قرار گيرد اشاره مي

  
دراين ساختار .  يك حكومت استثنايي ضد دموكراتيك است، در مجموع، بيانگر»واليت فقيه«نظام . ١

هايي از  نشانه) هاي نسبتا گوناگوني را به نمايش گذاشته است هاي متفاوت ويژگي كه در دوره(نسبتا سيال 
، (totalitarian)، تماميت خواه (authoritorian)هاي گوناگون حكومتي درجهان، اقتدارگرا  تيپ

) در محدوده نيروهاي درون نظام(غير ليبرال » دموكراسي«هايي از يك  تي رگهپادگاني، سلطانيستي، و ح
اين جناح ها توسط عواملي . هاي درون نظام هستند وجود دارند كه، تا حدودي، بيانگر وجود جناح بندي

هاي  بنابراين، جناح بندي. اند انسجام دهنده همچون واليت فقيه و ايدئولوژي غالب، به هم متصل شده
هاي متفاوت به فقه شيعه، اقتصاد سرمايه داري، نظام  ون اين حكومت امري واقعي است و بيانگر نگاهدر

هاي واقعي، عوامل پيوند دهندة جناح ها،  رغم اين تفاوت علي. جهاني، نقش مردم، جمهوريت و غيره است
ي، خويشاوندي ـ خوني، هاي اقتصاد ، ايدئولوژي رسمي، همبستگي١٣۵٧يعني تجربة مشترك در انقالب 

منافع مشترك در برابر بخش هاي متجدد ـ سكوالر، و اعتقاد به كيش خميني منافع مجموعه نظام را تاكنون 
 . وحدت در عين تضاد: در اولويت قرار داده است

  
اند و  اصوال تحليلي از اين ساختار ارائه نكرده) و ديگر نيروهاي سرنگون طلب(جمهوري خواهي انقالبي 

، همكاري مقطعي اند كه پيشاپيش جاي هرگونه همسوئي تفاوتي نگريسته ها با بي نان به وجود جناح بنديچ
ـ حتي در شرايط متفاوت از امروز ـ از خود سلب ) اصالح طلب(و اتحاد عمل را نيز با جناح هاي معتدل 

كاهش داده است و عمال ً شان را به حداقل  ها دامنه سياست گذاري اين برخورد غيرمنعطف آن. اند كرده
 .موجب تقويت پيوندهاي ميان اين جناح ها شده است

  
اند كه به جاي  ها جانب اغراق را گرفته جمهوري خواهان محافظه كار، برعكس، چنان در مورد جناح بندي

پذيرش ظرفيت، گرايش و احتمال دگرگوني سياسي دموكراتيك در ميان اصالح طلبان، گويي از يك 
نتيجه آن كه سياست هاي پيشنهادي يكسويه شان صرفا به سود اصالح . رانند بالفعل سخن مي» واقعيت«

  .طلبان و در راستاي تضعيف هويت جمهوري خواهانه ـ دموكراتيك ـ سكوالر خودشان عمل كرده است
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 بايد از يك سو تفاوت هاي نگرشي در جناح هاي حكومتي را پذيرفت، ولي درعين حال، به باور من، مي
اين اصل را نيز از نظر دورنداشت كه تقويت گرايش هاي دموكراتيك، جمهوري خواهانه و عرفي درميان 
نيروهاي اسالم گرا محتاج قدرت گيري نيروهاي سياسي جمهوري خواه، دموكرات و سكوالر در عرصة 

 قرار بايد توجه اصلي را در خدمت شكل بخشيدن به يك هويت مستقل و مثبت مي. سياسي كشور است
دموكراسي در ايران بدون همگرايي و همكاري ميان نيروهاي «گويد  از يك اصل درست كه مي. داد

، نبايد به يك نتيجه گيري نادرست رسيد كه »شود ممكن نمي» سكوالر معتدل«و » اسالم گراي معتدل«
.  اصالح طلب كنار آمدتوان با هر نوع سياستي در ميان اسالم گرايان گويا در هر مقطعي و به هر بهايي مي

ايران براي «ها در جهت تحقق شعار پيشنهادي خودشان  بايد بر دو خواست حركت عملي آن معيار ما مي
ها در انتخابات  و همچنين همكاري برمبناي مشاركت واقعي و نه حمايت يك جانبه از آن» همه ايرانيان
 .استوار باشد

  
درمقايسه با . اين حكومت و اكثريت مردم ايران بوده استتبعيض گري، بارزترين بيان رابطه ميان . ٢

هاي سرمايه داري دموكراتيك، كه بر استثمار استوارند و رژيم هاي عادي اقتدارگرا، كه براعمال ستم  رژيم
دارد و هر يك  تبعيض روا مي» غيرخودي«استوارند، رژيم جمهوري اسالمي برتمامي گروه هاي اجتماعي 

 :تبديل كرده است» اقليت اجتماعي «از آن ها را به يك

  
زنان، جوانان، اقليت هاي ديني ـ مذهبي، مخالفان سياسي، دگرانديشان و دگرباشان، اين خصيصه، البته، 

 .مكمل استثمار، چپاول گري، رانت خواري و سركوب گري آن است

  
در . ومت بوده استهاي الينفك جناح هاي ايدئولوژيك و تندروي اين حك بحران آفريني، از خصلت. ٣

بحران «. دورة كنوني، اين خصلت مجددا ً جايگاهي مركزي در ساختار و كاركرد نظام اشغال كرده است
اي، ارتباط با جامعه ايران، و در  ، در شرايط كنوني، به ترتيب، درسطح جهاني ـ منطقه»آفريني مداوم

نظير سخنراني احمدي (و برنامه ريزي شده بخشي از اين فرايند آگاهانه . گذارد مجموعة حكومت تأثير مي
است، يعني از عملكرد » طبيعي«؛ و بخشي ديگر از اين فرايند، كاركردي و )»هولوكاست«نژاد در مورد 

عليه زنان و جوانان كه باعث اختالل در  هاي ايدئولوژيك خيزد؛ نظير محدوديت اين نظام برمي» عادي«
 .شود زندگي روزمره مي

  
. دهد هاي ديگر محوري اين نظام را تشكيل مي ، يكي از ويژگي)به ويژه آمريكاستيزي(غرب ستيزي . ۴

نموده و نظام كنوني » ام القراء اسالمي«اين خصلت ايدئولوژيك، نگاه راهبردي خود را متوجه ايجاد يك 
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عكس » غرب«ها با  مقابلة آن. به چالش كشانيده است» تمدني«اي واپس گرايانه و  جهاني را از زاويه
. ها است نيروهاي محافظه كار افراطي غربي و همتايان دست راستي ايراني آن» اسالم ستيزي«برگرداني از 

شوند و امكان  دست بسته مي) در برابر جمهوري اسالمي(دراين نقطه است كه چپگرايان انقالبي ايراني 
ها، در برخي وجوه، چنان شباهتي با  آن» ضدامپرياليستي«دهند؛ زيرا گفتمان  برخورد مستقل را از دست مي

ها را از يكديگر تفكيك  توان آن كند كه از بيرون دشوار مي آمريكا ستيزي جمهوري اسالمي پيدا مي
  . نمود

بايد گفتمان مشخص و مستقل خود را به طور صريح در برابر حكومت  خواه مي جمهوري خواهان ترقي
ك بديل حكومتي جمهوري خواهانه، دموكراتيك، عرفي و تشكيل ي: كنوني به جامعه سياسي ارائه كنند

  .غيرمتمركز براي احقاق حقوق شهروندي
  

  ب ـ روش هاي دگرگوني سياسي در ايران
خواه و تحول طلب نبايد درگير تله  دربخش اول اين نوشته تصريح كرديم كه جمهوري خواهان ترقي

 حذف و تبعيض گري سيستماتيك عليه جمهوري اسالمي با. شوند» اصالح يا انقالب«ايدئولوژيك 
اين . ها را در تقابل ساختاري با خود قرار داده است نيروهاي سياسي دگرانديش و متجدد، عمال ً، آن

 سال، از اين فرصت برخوردار بوده كه ايدة اصالح پذيري خود را به ثبوت ٢٧حكومت، در عرض 
، به طور نسبي افت و خيز داشته است، ولي هاي گوناگون اگرچه فضاي سياسي كشور در دوره. برساند

هيچگاه اصالحات معني داري كه گره گشاي مسايل سياسي ـ اقتصادي مردم و يا حتي نيروهاي سياسي 
هاي سياسي اصالح طلبان حكومتي هم، چه به داليل  تالش. مخالف معتدل باشد، تحقق نپذيرفته است

هاي  جمهوري خواهان، نظير ساير تشكل. كست خوردضعف دروني و چه به سبب مخالفت اقتدارگرايان ش
سياسي دگرانديش، از حق تشكيل حزب و جمعيت سياسي، داشتن نماينده در مجلس، اظهار عقيدة رسمي 

ولو (و نيروهاي سياسي دگرانديش » نظام«اين شكاف ميان . و ساير حقوق سياسي شهروندي محروم هستند
اين حكومت، قانون اساسي و نهادهاي رسمي آن همچون واليت زاييده ) باورمند به مشي مسالمت آميز

) خواه ترقي(جمهوري خواهان . فقيه، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و قوه قضائيه و نظاير آن است
اين تنها از طريق . توانند در چشم اندازي استراتژيك خود را بديلي دموكراتيك در برابر اين نظام نبينند نمي

هاي تغيير و جايگزين ساختن دموكراتيك اين نظام با يك نظام جمهوري پارلماني ميسر  هفراهم كردن زمين
يعني حذف كامل و هميشگي نيروهاي » سرنگوني«خواهان انقالبي، از اين فرايند،  اگر جمهوري. شود مي

هان هاي قهرآميز و ضربتي را مد نظر دارند، و اگر جمهوري خوا وابسته به بلوك قدرت، از طريق روش
با اصالح طلبان ) يكجانبه(محافظه كارزمينه گذار به نظام جمهوري را در شركت در انتخابات و همكاري 

 .دانند خواهان راه سومي را ميسر مي بينند، ترقي حكومتي مي



Mehrdad Mashayekhi Renewing the Iranian Republicanism     Nilgoon.org 10 

  
تواند به عقب نشيني حكومت و تمكين در برابر خواست انتخابات آزاد براي  محتمل ترين مسيري كه مي

ها زير  هاي اعتراضي صنفي ـ سياسي و هماهنگ كردن آن اساسي بيانجامد سازماندهي جنبشتغيير قانون 
چنين جنبش فراگيري، طبعا محتاج حمايت همه جانبه . پرچم يك برنامة مترقي و دموكراتيك است

ها، افكار عمومي و نهادهاي غيردولتي جهاني، ايرانيان خارج از كشور واحزاب و جمعيت هاي  دولت
تواند با التزام به قانون  اين مبارزات در صورت گشايش فضاي سياسي، مي.  درون كشور استسياسي

هاي  اصوال ً اين ويژگي جنبش. اساسي، و در شرايط متفاوت خارج از آن چهارچوب، صورت گيرد
هاي قانوني و درون نظام محدود  اجتماعي راديكال است كه الزاما خود را به امكانات و محدوديت

كنند؛ يعني پايي درون قانون و پايي خارج از آن دارند؛ در روش خود مسالمت آميز هستند ولي  نمي
خواهان  جمهوري. ها راديكال است و تغيير بنيادين نهادها و ساختارهاي قدرت را مد نظر دارند اهداف آن

ار هستند با اين گرفت» انقالب يا اصالح«چون در درون دوگانه كاذب ). هر دو(انقالبي و محافظه كار 
هم در جهان و هم در ) انقالب آرام ـ مخملين(درحالي كه اين رويكرد رفولوسيوني . رويكرد بيگانه هستند

انقالب « لهستان و چكسلواكي و ١٩٨٩هاي » انقالب«: هاي متعدد به دست داده است ايران نمونه
 كه نه كامال انقالب اند و نه اصالحات هاي بارز اين برخورد راديكال جنبشي هستند ايران نمونه» مشروطيت

 .به معني رايج آن

  
كنند و نيروي خود را در  خواه، در گفتمان خود، اين نگاه را طرح و تقويت مي خواهان ترقي جمهوري

شركت در انتخابات جمهوري اسالمي، نه يك . دارند ها و حركاتي مصروف مي حمايت از چنين جنبش
آن چنان كه جمهوريخواهان (، و نه يك تابو )پندارند هان محافظه كار ميخوا آن چنان كه جمهوري(اصل 

، كه يك گزينه استثنائي است؛ يعني، در شرايط معيني كه امكان و شرايط تحقق يك )انقالبي باور دارند
. توان از انتخابات بهره جست و مردم را به حمايت از نامزد معيني فراخواند دار فراهم باشد، مي رفرم معني

صرفنظر از آن كه چند درصد مردم مشاركت (درغيراين صورت، نبايد در انتخابات غيرآزاد شركت جست 
 ).نمايند

  
خواهان ايجاد تغييرات ساختاري در مناسبات اقتصادي، نظام سياسي، نهادهاي  پس هدف راهبري جمهوري

در عين . ي راديكال استها اي از خواست اين مجموعه. هاي فرهنگي مسلط است حقوق و قضائي و ارزش
» اصالحاتي«، در شرايط معيني داعيه )و يا حتي بخشي از حكومت(حال، هرگاه، نيروهاي مدني كشور 

زيرا، در نگاه دراز مدت، . جدي و تأثيرگذار را داشته باشند، باز مورد تائيد و حمايت خواهد بود
تغيير قانون اساسي، قانوني كردن احزاب، اصالحاتي نظير بهبود قوانين مدني، اصالحات حقوقي ـ قضائي، 
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اي ساختاري  ها، آزادي مطبوعات، آزاد كردن زندانيان سياسي راهگشاي تغييرات ريشه سنديكاها و اتحاديه
 .دراز مدت هستند

  
» انقالبي گري«يا » اصالح گري«به اين داليل است كه محدود كردن مبحث دگرگوني سياسي در ايران به 

  .ه ما را به كجراهه خواهد بردبحثي كاذب است ك
  

  پ ـ برخورد با نظام جهاني
دورة جنگ سرد به » مبارزات ضد امپرياليستي«اكثر قريب به اتفاق نيروهاي سياسي ايراني همچنان از منظر 

نام » پروبلماتيك وابستگي«دراين چهارچوب كلي، كه نگارنده در گذشته آن را . نگرند نظام جهاني مي
، برخورد تمدني ـ اخالقي نيروهاي اسالم گراي سنتي ـ محافظه كار قابل مشاهده است گذاشت، ازيك سو

و از سوي ديگر، رويكرد سياسي ـ استقالل طلبانه نيروهاي سكوالر ناسيوناليستي و چپگرا، در نهايت اما، 
جهان «، از منظر اسالم گرائي(هر دو گرايش مايل به حذف و جايگزين ساختن اين نظام با نظام ديگري 

. درطيف جمهوري خواهان نيز اين نگاه انقالبي همچنان حضور دارد. هستند) گرائي و يا سوسياليستي» سوم
 . به داليل گوناگون، من با اين ديدگاه مخالف هستم

  
  :توضيح چند نكته دراين مورد ضروري است

كه آخرين دورة آن از اي از مناسبات و نهادهاي تاريخي است  شبكة پيچيده» نظام جهاني«مراد از  .1
هاي  اواسط قرن بيستم چيرگي داشته است و علي رغم نقش فائقه اياالت متحده آمريكا، بلوك
  .اقتصادي آمريكاي شمالي، اروپا و آسياي شرقي ـ جنوب شرقي در آن حضور چشمگير دارند

جهاني . ستاي اين نظام را تقويت كرده ا  به طور فزاينده(globalization)فرايند جهاني شدن  .2
شدن، كه در سه عرصة اقتصادي ـ تكنولوژيك، سياسي و فرهنگي قابل تفكيك است، دو گرايش 

 :كند متضاد در خود حمل مي

و از ديگر سو، به ) اين گرايش غالب بوده است(كند  از يك سو جهان را شبيه تر و همگون تر مي
  .مقاومت و تقابل  ـ به ويژه در بعد فرهنگي ـ انجاميده است

درميان رشته تاثيرات گوناگون و گاه متضاد، در تحليل . فرايند جهاني شدن طبعا خنثي نبوده است .3
ها و نهادهاي غربي  ـ به ويژه آمريكائي ـ  چشمگيرتر و ملموس تر از  نهائي، الگوها، ارزش
، درعمل، به غربي شدن فزاينده فرهنگ ها انجاميده »جهاني شدن«پس . اند ديگران عمل كرده

  .ستا



Mehrdad Mashayekhi Renewing the Iranian Republicanism     Nilgoon.org 12 

هاي  شكي نيست كه برخالف ادعاي فلسفة نوليبرالي، اين روند، موجد نظامي متكي بر نابرابري .4
 ٨٠از آغاز دهه (به ويژه ايدئولوژي نوليبراليستي حاكم بر جهاني شدن . طبقاتي بوده است

درعين حال، جهاني شدن و نظام جهاني را نمي . تاثيري جدي در اين راستا داشته است) ميالدي
هاي اجتماعي گوناگوني  ـ از  ها و جنبش ها و فلسفه ان به نوليبراليسم كاهش داد، زيرا نظريهتو

مهم ترين نمونه . اند هاي استثمارگرانه ـ ستم گرانه آن به چالش برخاسته درون همين نظام ـ  با جنبه
 برگزار است كه آخرين آن در ونزوئال» فوروم اجتماعي جهان«هاي ساالنه موسوم به  آن اجالس

كه همواره تاكيد فراواني بر عدالت و دموكراسي » سوسيال دموكراتيك«هاي  و يا گرايش. گرديد
 .اند گذاشته

توان كرد؟ به باور نگارنده حركتي نظير جمهوري خواهي ترقي خواه در  حال با اين نظام جهاني چه مي
به ويژه در ارتباط با ايدئولوژي نواستعمارانه بايد در همراهي با نظام جهاني، ولي با ديد انتقادي،  ايران مي

به (هاي ناشي از نظام جهاني  ها و نابرابري براي اين حركت نقد و مخالفت با كاستي. نئوليبراليسم قرار گيرد
بايد از درون اين نظام و با توسل به نقد و  مي) »بنيادگرائي بازار«هاي ساده انگارانه موسوم به  ويژه راه حل
، (Barber)به قول بنجامين باربر .  و اتكاء به نيروهاي اجتماعي سازمان يافته مدني صورت گيردگفت و گو

چه از نوع ديني و چه از (» جهادي« دركنار نيروهاي واپسگراي (Mc world)» مك جهان«ما براي مقابله با 
ال، مخالفت ما با اسالم برهمين منو. قرار نخواهيم گرفت) نوع قومي و چه از نوع ناسيوناليسم گذشته گرا

ستيزي، عرب ـ فلسطيني ستيزي، و ايراني ستيزي نيروهاي سياسي محافظه كار دست » جهان سوم«ستيزي، 
ها، دين گرايان افراطي و يهودي ستيزان  راستي آمريكائي، اروپائي و اسرائيلي، ما را در كنار ناسيوناليست

 .قرار نخواهد داد

  
: از اين مبحث، به سخنان داهيانة آمارتياسن، اقتصاددان مشهور، اشاره كنيمشايد بد نباشد در جمع بندي 

هاي فراواني را چه در گذشته و چه در امروز به  جهاني شدن يك فرايند تاريخي است كه ثمرات و فرصت«
صرف وجود منافع عظيم بالقوه است كه مساله عدالت در سهم بري از اين ثمرات را تا . ارمغان آورده است
نياز مبرمي به اصالح سازمانبندي نهادهاي جهاني  ـ به موازات نهادهاي ملي ـ  ... سازد اين حد مهم مي

هاي فقرا در سراسر جهان  وجود دارد تا بتوان برخطاهاي ناشي از حذف، كه سبب محدود شدن فرصت
 نيازمند اصالح جهاني شدن شايسته يك دفاع متكي بر خرد است، ولي در عين حال. شده است، فايق آمد

 ».نيز هست
 

  چشم انداز حركت جمهوري خواهي
آغاز شد در ابتدا » اتحاد جمهوريخواهان ايران«خواهانه كه با شكل گيري  هاي جمهوري چرخة اخير تالش

رفت كه اين تحرك بتواند طيف  اميد آن مي. اميدهاي بسياري را در ايران و خارج از كشور برانگيخت
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جدا از . روهاي مدني وابسته به طبقه متوسط و روشنفكري سياسي را جذب نمايدمياني عرصة سياسي ني
مشكالت ناشي از اختناق سياسي و فقدان حضور مستقيم در كشور، اين تالش با دو مشكل عمده مواجه 

» اتحادي«اول، شكل سازماندهي آن، كه . آن قرار داد» اشتباهات«بايد در زمره  بوده است كه هر دو را مي
اين حالت بينابيني ميان حزب و . هاي وابسته به تشكيالت ديگر و همچنين منفردين بود  افراد و شخصيتاز

هاي  برداري كامل از توان تشكل هاي دقيق حزبي را ميسر ساخت و نه بهره ها و برنامه گيري جبهه، نه موضع
يل سياسي جمهوري خواهي خواهان به ارايه بد دراين محدوده، كاركرد جمهوري. سياسي را عملي ساخت

نظير دموكراسي، (هاي عام معتدل  اي از ارزش در برابر سلطنت و جمهوري اسالمي و البته طرح مجموعه
دوم، زياده روي در همسوئي با اصالح طلبان . محدود ماند) سكوالريسم، حقوق بشر، صلح جهاني و غيره

 حاد گرديد؛ اگرچه اين كمبود امروز به هاي گيري حكومتي كه مانع از استقالل سياسي آن در تصميم
 .مقدار زيادي برطرف شده است

  
هاي متجدد دگرانديش و سكوالر جامعه را به  هاي جمهوري اسالمي، عمال ً بخش اگر بپذيريم كه سياست

بايد نزديكي و  خواهان مي بدل كرده است، درآن صورت، استراتژي جمهوري» اقليت«يك گروه وسيع 
دراين صورت، .  باشد) كه عمدتا به طبقه متوسط شهري متصل هستند(ها  ع اين بخشهمراهي با مناف

با توجه به پيشينة اكثريت فعاالن . بايد به برنامه و شكل سازماني حزبي روي آورند خواهان مي جمهوري
 بخش» ايران امروز«سايت (گيرد، من با نظر آقاي رضا سياوشي  خواه، كه از بخش چپ نشأت مي جمهوري
تر كه  ـ با تركيباتي تازه» سوسيال دموكراسي«موافق هستم كه مناسب ترين برنامه حزبي شكلي از ) سياست

همراهي و همكاري ميان جمهوري . باشد از محتواي سوسيال دموكراسي خيلي فاصله نداشته باشد ـ  مي
 برنامه شان پذيرفته باشند، خواهان با ساير نيروهاي سياسي، كه دموكراسي و حقوق بشر را به مثابه محتواي

خواهان درجاي واقعي خود قرار گرفته باشند؛  گيرد كه جمهوري در صورتي بر يك شالودة اصولي قرار مي
 .هاي اجتماعي خود را شكل داده باشند يعني هويت سياسي، برنامة دراز مدت و پايه

  
ن حوادث سياسي، مجبور به اگر جمهوري خواهي به يك برنامه اجتماعي حزبي متصل نشود، در كورا

  .خواهد شد» ديگران«بازي در بساط 
 

  ٢٠٠۶فوريه 
  


