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ECCE) E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی در 
ایاالت متحده آمریکا، تحت 501c3 است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات برای 

آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان، اشتیاق عمیق مشترکی داریم که 
شکل دهنده ایده های جوامع باز است. همچنین برای ما، شهروند، دانش شهروندی، 
مسئولیت و وظیفه  شهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها 
برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر 
به تامین طیف کاملی از آزادی های شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان 
و امنیت برابری و عدالت می داند. ما دموکراسی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها 
و فرآیندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته ساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی »آموزشکده  توانا: آموزشکده مجازی برای جامعۀ 
و  منابع  ارائه  در  توانا  آموزشکده  کردیم.  تأسیس   2010 سال  در  را  ایران«  مدنی 
با ارائه  دوره های  آموزش در دنیای مجازی در ایران، یک نهاد پیشرو است. توانا 
آموزشی زنده  در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان، به یک جامعۀ 
این  است.  شده  تبدیل  کشور  سراسر  در  دانشجویان  برای  اعتماد  قابل  آموزشی 
امنیت دیجیتال، حقوق  نهادهای دموکراتیک،  مانند  متنوع  دروس در موضوعاتی 
می شوند.  ارائه  رهبری  توانایی های  و  دولت  و  دین  جدایی  وبالگ نویسی،  زنان، 
مثل  برنامه هایی  با  را  توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی  آموزشکده 
با  مصاحبه  دموکراتیک،  گذارهای  و  اجتماعی  جنبش های  در  موردی  مطالعات 
توصیفی،  مطالب  کتابخانۀ  خودآموزی،  دستورالعمل های  روشنفکران،  و  فعاالن 
ارائه  و  مداوم  حمایت  و  ایرانی  آموزشگران  برای  راهنمایی  و  کمکی  ابزارهای 

مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 
تالش ما برای توسعۀ توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین 
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای 
آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط جمهوری اسالمی 

ممنوع شده است. 
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا، ترجمه  متون کالسیک دموکراسی و مقاالت 
معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، حاکمیت 
قانون، روزنامه نگاری، کنشگری و فن آوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این 
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای 

دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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 گشایش کتاب

 

برای گذار به دمکراسی نیاز به توانمندی نظری و تجربی، آموزش و بازیابی 

های دوره  ها و نگرش بدین منظور باید ارزش. است "محور  آزادی"های  گفتمان

که انقالب و خشونت را  ینسل. نقد شوند« عدالت محور»گذشته به ویژه گفتمان 

نظم  یرانیو، آل خود دهینو و ا ی هساخت جامع یبرا شمرد و مقدس می ستود یم

نو بنا  ی، نظمهنظم کهن یها داد تا به اصطالح بر خرابه یشرط قرار م شیحاکم را پ

گراتر  واپس ی خشن ونظم م،ینظم قد یها خرابه بر در پس این تصور، اما. کند

آوردهای پیش از انقالب از بین رفت بلکه  برخی از دست ؛ و نه تنهاافتیسلطه 

 .انقالب، خود نخستین قربانیان آن بودند« عدالت محورِ»پیشگامان گفتمان 

خشونت، براندازی و فروپاشی نهادهای جامعه با ادعا و  پس از این تجربه، انقالب،

ای انقالبی، کم و بیش جای خود را به عقالنیتِ ساخت  ی نوسازی جامعه وعده

جای  "محور دگرگونی جامعه"تدریجی جامعه و پرهیز از خشونت داد، و نگرش 

گذشت تا به   بایست چند دهه می اما می .را گرفت "محور دگرگونی دولت"

 .بار بودن خشونت و انقالب و ویرانی نهادهای جامعه پی برده  شود هفاجع

طور اساسی  های گذشته به برای گذار به آزادی و دمکراسی الزم است کژاندایشی

 ستیزیِ کژاندیشی غرب. خورده تکرار نگردد ی شکست نقد شوند تا بار دیگر تجربه

های مشخصِ ملی و  خواستطلبی جهانی، به جای تمرکز بر  رایج و تخیالت عدالت

آوردهای تمدن مدرن،  المللی، و استفاده از تجارب و دست های بین همکاری
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سرآخر جامعه ایران را به انزوای جهانی، دشمنی با جوامع دیگر و عقب ماندن از 

ی  این کژاندیشی همزمان زمینه را برای سلطه. کشورهای همطراز خود سوق داد

الب والیت مطلقه فقیه بر جامعه هموار کرد گرای مذهبی ط نیروهای واپس

حکومتی که در پناه دستگاه نظامی و امنیتی با هرگونه اصالحات اجتماعی مقابله 

 . کند می

 رییتغ اریبس داد رخ ۷۵۳۱ سال در رانیا انقالب که یزمان به نسبت امروز جهان

و شمول تمدن مدرن مانند حقوق بشر، آزادی، های جهانارزش .است کرده

عنوان  های جامعه مدنی به برابریِ حقوق شهروندی، ضرورت ساخت تشکل

بخش بزرگی از نسل . اند های دمکراسی، بیش از پیش برجسته شده شرط پیش

ی امروز انتظار متفاوتی از کیفیت  کرده جوان، طبقات میانی، شهرنشین و تحصیل

راده و حق انتخاب ها آزادی و آزاد زیستن، و استقالل ا برای آن. زندگی دارند

ترین ارزش و خواست بدل  های خارجی و داخلی به بزرگ ی قدرت بدون سلطه

استقالل و آزادی مردم و جامعه در گرو حاکمیت مردم بر سرنوشت . شده است

خود است، نه در قطع رابطه با جوامع پیشرفته غرب و انزوای جهانی کشور به 

، ضمن دشمنی "ه غربی، نه شرقین"حکومت اسالمی زیر شعار. بهانه استقالل

گاه جهانی خود را بر دیکتاتوری روسیه و  های مدرن غرب، تکیه عمیق با ارزش

 .چین بنا نهاده است

خواهان  ۷۵۳۱های خیرخواه پیش از انقالب  شک نیروهای سیاسی و انقالبی بی

آزادی، و پیشرفت و سربلندی کشور و مردم بودند اما هنجارهای فرهنگی 

های اقتصادی،  زمنیه های پیشرفت و توسعه و پیش خود، ضرورت ی جامعه

ویژه راه گذار از دیکتاتوری به دمکراسی را به  اجتماعی، فرهنگی و مدنی آن، به

ها در عین حال قربانی جنگ سرد میان دو ابرقدرت و دو  آن. شناختند خوبی نمی

گزافی پرداخته جامعه ایران برای این ضعف تئوریک، هزینه . ایدئولوژی شدند

را  انقالبآمدهای منفی  سال هنوز کم نیستند کسانی که  پی ۰۴ با گذشت. است

بخش جهان خود  نه در خود انقالب، بلکه به دلیل انحراف از ایدئولوژی نجات

 .دانند می
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های انقالبی، برخی بدیل حکومت کنونی را در  با پذیرش شکست نظریه

داری  که همزمان با لیبرالیسم و سرمایهکسانی . دانند دموکراسی می سوسیال

دموکراسی  که سوسیال نخست آن. گیرند ها سه واقعیت را در نظر نمی آن. مخالفند

مالکیت )داری  و سرمایه( آزادی فرد)افزون بر عدالت اجتماعی بر بستر لیبرالیسم 

دموکراسی در پی  دوم، سوسیال. شکل گرفته است( خصوصی، رقابت و سود بری

سوم، . سیالیسم انقالبی روسی، سرانجام رفرمیسم و پارلمانتاریسم را برگزیدرد سو

دموکراسی به رشد اقتصاد صنعتی، همبستگی اجتماعی، هنجارهای  سوسیال

. ی جوامع پیشرفته صنعتی استوار است فرهنگی مدرن و جامعه مدنی گسترده

. سیار فاصله داردهای جهان ب ترین دموکراسی جامعه ایران از این الگوی پیشرفته

داری صنعتی،  های رشد سرمایه پیش از آن باید به فکر تقویت و باروری زیرساخت

   .های فردی و گروهی بود فرهنگ رواداری و پذیرش تفاوت

آوردهای توسعه و منابع طبیعی کشور به درستی  جمهوری اسالمی از دست

بنابراین، . ا شده استره ،ی ایران در میانه راه هعحفاظت نکرده است و طرح توس

ی همه جانبه و پایداری را پیش بُرد و از امکانات  هعاگرچه با تأخیر، باید طرح توس

نه تنها توان نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان استفاده نشده . جهانی بهره گرفت

کرده نیز از دست  است، بلکه فرصت بزرگ استفاده از نیروی نسل جوان و تحصیل

کرده، نخبگان علمی و صنعتی جامعه به  ی از نیروهای تحصیلبخش. رفته است

ترین  این بزرگ. اند دالیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ایران مهاجرت کرده

تنها یک طرح توسعه . ای بوده که ایران بعد از انقالب از دست داده است سرمایه

ترده طبیعی و ثروت های انسانی، منابع گس تواند از سرمایه همه جانبه و پایدار می

ی  مجموعه. های نو به یاری ما بیاید ای پیشرفته با ارزش ملی در راه ساخت جامعه

 .ها است به این ضرورت حاضر نگرشی
  کاظم علمداری
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 تقابل منافعِ جمهوری اسالمی با منافعِ ملی

 و

 نقش هاشمی رفسنجانی
 

 با دکتر کاظم علمداری "آورد ره" ۀنام وگوی فصل گفت

 ماندانا زندیان

 
در -« منافع نظام»و « منافع ملی»وگو را با تعریف  خواهم گفت اجازه می -ماندانا زندیان

هایی  و جوامعی با دولتدموکراتیک میان این دو در جوامع  ۀو فاصل -معنای فراگیر

انداز  ها و مفاهیم را از چشم کنید این واژه لطف می. مانند جمهوری اسالمی آغاز کنیم

 علوم اجتماعی تعریف کنید؟

 

مردمِ  ۀملی، منافع مشترک یک ملت یا هم منظور از منافع -دکتر کاظم علمداری

یک کشوراست، که مقدّم بر منافع افراد، و همچنین متفاوت، در رقابت و یا در 

جغرافیای سیاسی یک  ۀمنافع ملی در محدود. گیرد برابر منافع ملل دیگر قرار می

ها و آرزوهای  شود که شامل اهداف، خواست کشور، یا سرزمین مشترک تعریف می

کوتاه و دراز مدت یک ملت ... اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی، 

 . است

توانند منافع ملی را  که منتخب واقعی مردم باشند میدموکراتیک های  دولت
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هایی که با اهداف و  سیاست -ی خود بازتاب دهندها نمایندگی کنند و درسیاست

های دیکتاتوری، که منتخب  اما دولت. های ملت همخوانی داشته باشد خواست

 همان گونه که . واقعی مردم نیستند، لزوماً  منافع واحدی با منافع ملی ندارند

های  حکومت. گونه موارد، با امنیت حکومت یکی نیست امنیت مردم در این

امنیت . بینند وری امنیت خود را در سرکوب و از بین بردن امنیت مردم میدیکتات

گیرد، نه زورگویی و قانون  مداری شکل می جانبه و قانون در تأمین آزادیِ همه

کنند اما  توان به دیکتاتورهایی اشاره کرد که از منافع ملی حمایت می می. شکنی

رضا شاه پهلوی، جمال عبدالناصر . برند همزمان امنیت و آزادی مردم را از بین می

نظام والیت فقیه این دو . اند هایی از این دست در مصر، یا پینوشه در شیلی نمونه

 .ویژگی منفی را همزمان داشته است

گیری جمهوری متضاد با منافع ملی ایران، از آغاز شکل امنافع متفاوت، حت

یا آموزه در اصولی ارائه شد و « دکترین»صورت  اهلل خمینی به اسالمی، توسط آیت

منافعی که در نظر و عمل برتر  -به سیاست کالن جمهوری اسالمی تبدیل گشت

شود و بر حفظ و گسترش قدرت انحصاری نظام والیت  از منافع مردم شمرده می

وری که ثروت ملی یا حقوق مردم را فدای ط فقیه تأکید دارد، نه حقوق مردم؛ به

 . کند حفظ نظام می

 
سیاست خارجی و روابط  ۀبا این توضیح، آیا منافع ملی یک کشور را فراتر از گستر -س 

 کنیم؟ آن کشور با کشورهای دیگر تعریف می

 

ای از  منافع ملی یک کشور در گستره. گونه است بله، همین - لمداریعکاظم 

منافع ملی مانند درآمد ملی، یعنی . یابد داخلی و خارجی بازتاب میهای  سیاست

درستی یا نادرستی سیاست خارجی یک کشور در . مجموع درآمد مردم است

حفظ منافع ملی کشور، چه اقتصادی، سیاسی و یا نظامی، در نهایت در زندگی 

و عراق  نظامی، جنگ ایران ۀطور نمونه، درحوز به. مردم دیده خواهد شد ۀروزمر

سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر مردم ایران تحمیل شد و اثرات  بر بستر

دیده  - موافق یا مخالف جنگ -مردم  ۀمخرب  خُرد و کالن آن در زندگی روزان
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واردات و چه  ۀاقتصادی و تجارت خارجی چه در حوز ۀدستاوردهای حوز. شد

کسادی  که یابد، همچنان یصادرات در نهایت در میزان کسب و کار مردم بازتاب م

طور خالصه  به ؛آفرینی و کیفیت زندگی مردمو رونق کسب و کار، در کار

 .خورند های داخلی و خارجی در ارتباط با منافع ملی با هم گره می سیاست
 

آیا ممکن است منافع ملی یک کشور، در شرایطی، به منافع ملی کشورهای دیگر  -س

 برآن کشور باشد؟ منافع نظام حاکم تر از  نزدیک

 

بله، امکان هماهنگی مقطعی میان منافع ملی یک کشور با  -علمداری کاظم 

آید؛ مانند اتحاد و اتفاق شرق و غرب علیه  وجود می منافع کشورهای دیگر به

در آن زمان کشورهایی که به دلیل سیستم . فاشیسم در جنگ جهانی دوم

 سوسیالیسم دشمن یکدیگر بودندداری و  سیاسی و اقتصادی خود، یعنی سرمایه

دیگر اتحاد سی  ۀنمون. تر، یعنی فاشیسم، در کنار هم قرار گرفتند علیه خطربزرگ

عرب و غیرعرب برای مقابله با تجاوز صدام حسین به کویت در  کشور

 .میالدی است۷۹۹۷سال

ای جمهوری  هسته ۀپروژ. هایی اشاره کرد توان به نمونه در ارتباط با ایران هم می

متحد جمهوری ( روسیه و چین)های غربی و شرقی  اسالمی سبب شد که قدرت

ای  مشکوک هسته ۀزیرا همه از پروژ. اسالمی به اتحاد و اتفاق سیاسی برسند

سران جمهوری این که رغم  علی. کردند جمهوری اسالمی احساس خطر می

نظام اعالم کرده بود که  هبررحتا اسالمی بارها اهداف نظامی آن را نفی کرده، 

ای خالف اسالم است، کسی آن ادعاها و فتواها را  دستیابی و کاربرد سالح هسته

گرفته شد تا  کار های سفت و سختی به سیاست ،باور نکرد و برای مقابله با آن

بخشی از مردم . اتمی خود بکشد ۀکنند دست از پروژ جمهوری اسالمی را وادار

ای  جمهوری اسالمی مخالف بودند و به دالیلی  هسته ۀروژایران نیز که با پ

همراه  کردند نافع ملی ایران ارزیابی میرا مغایر با م های بزرگ آن متفاوت از قدرت

های  های جهان و سازمان ملل در وارد کردن فشار اقتصادی، یعنی تحریم قدرت

که نگران حمله  آن به ویژه. این پروژه بشوند ۀگسترده، تالش کردند مانع از ادام
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 . ها، بودند عنوان بدیلی برای تحریم نظامی به ایران، به

، جمهوری اسالمی در برابر فشار غرب مجبور به دانیم می گونه که همانسرانجام، 

ای خود را زیر نظارت غرب  های زیادی از صنایع هسته نشینی شد و بخش عقب

 ۀداری آمریکا، آقای جک لو، پروژ وزیر خزانه ۀبه گفت. نابود و یا از دور خارج کرد

 . ی حدود پانصد میلیارد دالر به ایران زیان رساند ا هسته
 

اصول  ۀطور خالصه دربار بحث بگذریم، ممکن است به که از این بخشِ پیش از آن -س

 صحبت کنید؟« منافع نظام»اهلل خمینی در تعریف  یا دکترین آیت  آموزه

 

 :این دکترین اشاره کرد توان به پنج اصل کالنِ حداقل می -علمداری کاظم 

و جدا سازی منافع نظام از منافع ملی  ،هویت اسالمی در برابر هویت ایرانی. الف

 . نه ملت ایرانی( فراملی)براساس هویت امت اسالمی 

ماقبل مدرن و زمانی است که هنوز ملیت  ۀامت یک واژه سنتی و متعلق به دور

ای و قومی را  شکل نگرفته و مرزهای جغرافیایی جای مرزبندی طبیعی قبیله

پیدایش  ۀهای مدرن جامعه را به دور تالش خمینی این بود که ارزش. نگرفته بود

را از رهبر « امت»اسالم  و عصر پیامبر برگرداند، ملت را امت بخواند و اطاعت 

 .اندواجب بد

فرا ملی  ۀعنوان یک پدید زمانی که ملیت شکل گرفت، دین، از جمله اسالم، به

های مسلمان گوناگون هر یک در  زیرا ملت. توانست معرف هویت افراد باشد نمی

ساختند که فرهنگ و نظام حکومتی و  ای را می یک کشور، ملت جداگانه ۀمحدود

افراد در . ت ملی ثانوی استهویت مذهبی نسبت به هوی. قوانین خود را داشت

شوند، نه باور  شان شناخته می نخست با هویت ملی ۀها در وهل تمام فرهنگ

امت »شده را وارونه کرد تا به نام  خمینی این اصول شناخته. شان مذهبی

خواستِ صدور انقالب با این . سرزمین زیر سلطه خود را گسترش دهد« اسالمی

 .گرفت دید انجام می

ملت در ایران یعنی پس از پایان حکومت  –دولت  ۀگیری پدید لاز زمان شک

هایی از تمدن مدرن مانند پادشاهی مشروط، مجلس، قانون، انتخابات  قاجار ارزش
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طوری که از آن پس هویت ایرانی ترکیبی از سه  به. نیز وارد هویت ایرانی شد... و 

 .ی آن بودوجه ایرانیت، اسالمیت و مدرنیت شد که ایرانیت وجه محور

خمینی برای منفی نشان دادن اهلل  آیت :گرایی با انگ توطئه استعمار رد ملی .ب

را به استعمار نسبت داد، و هویت مذهبی را در برابر  نادرست، آن هویت ملی، به

ای استعماری خواند که  گرایی  را پدیده او ملی. هویت ملی قرار داد، نه مکمل آن

البته . )کشورهای مسلمان در برابر هم ساخته بودندبیگانگان برای قرار دادن 

جنگ ایران و عراق که خمینی به قصد صدور انقالب مسبب اصلی آن بود جنگ 

اگر سهمی برای (. مسلمان بود و استعمار در آن نقشی نداشت میان دو کشور

های بزرگ شرق و غرب در جنگ ایران و عراق قائل باشیم، فروش اسلحه  قدرت

خریدند و  را می بود که دو رژیم ایران و عراق با اشتیاق کامل آن به دو طرف

شلیک  -سربازان دو کشور مسلمان -سربازان یکدیگر  ۀها را به سین گلوله

 . کردند می

اهلل خمینی اعالم کرد که  آیت .کراسی با انگ فریب خلق خواندن آنورد دم. ج

یعنی او مخالفت خودش را با  .اند و ملی هر دو فریب خلقدموکراتیک خواست 

 . گونه نشان داد این ،کراسیودم

به قیمت نا دیده گرفتن اصول و احکام اسالم حتا ، حفظ نظام اوجب واجبات است. د

رهزینه بوده این نگاه ماکیاولیستی به قدرت برای ایران بسیار پُ(. نماز و روزه)

افع ملی ایران با منافع توانید تفاوت و تقابل من همین یک بند شما می در. است

های دینی و اخالقی،  ارزشحتا خمینی همه چیز، اهلل  آیتاز دید . نظام را ببینید

با این اصل مشخص است که او  جنگ . توان فدای حفظ قدرت سیاسی کرد را می

های بزرگ در دو سو ایران و عراق را که صدها هزار کشته و زخمی همراه ویرانی

منظور از برکتِ جنگ صرفاً منافعی است که به قیمت جان . داشته برکت بخواند

 .آمد دست می صدها هزار نفر و ویرانی کشور برای انسجام نظام به

-حکومت و بی توان گفت خمینی با این نظریه گسترش فساد دردر واقع می

اخالقی مقامات را توجیه و نهادینه کرد، و برای از بین بردن هر مانعی در راه 

 . مجوز سرکوب و خشونت بی حد صادر کرد ،ت مطلق و انحصاریسلطه قدر

ای نیز در این اواخر به جدا بودن منافع نظام از منافع مردم اذعان  اهلل خامنه آیت
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او برای تشویق مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و . داشت

بول ندارند، آن کسانی که نظام را قحتا »: اعالم  کرد ۷۵۹۰خبرگان رهبری سال 

گونه  بدین ".کنند بیایند در انتخابات شرکت ،برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور

 .اند او پذیرفته است که بخشی از مردم به این دوگانگی واقف

 .فرماندهی خود های زیربرای گسترش سرزمین صدور انقالب،. ه

کرد تابع  این پنج اصل مکمل ساختار والیت فقیه بود که ایرانیان را مکلف می 

طور مثال خمینی اشغال  به. کند فقاهتی نظام صادر می احکامی باشند که رهبر

نامید و دیگران را « انقالب دوم»را  گیری کارکنان آن سفارت آمریکا و گروگان

رای خلع سالح نیروهای سیاسی خمینی ب. مکلف کرد که از حکم او پیروی کنند

ایگاه اجتماعی چپ به شعارهای ضد امپریالیسم آمریکا، و برای مستحکم کردن پ

دانیم که دولت بازرگان، که  می. ملی نیاز داشت خود به آن حرکت ضد

خواست در اقدامی ضد منافع ملی سهیم شود، به دلیل مخالفت با اشغال  نمی

 . دسفارت آمریکا مجبور به استعفا ش

 

نخست؛  .خواهم به دو نکته در بندهایی از اصولی که یاد کردید بپردازیم اجازه می -س

شوند  شان شناخته می نخست با هویت ملی ۀها در وهل افراد در تمام فرهنگ»گویید  می

آیا هویت ملی . دانید و این را دستاوردی متعلق به تمدن مدرن می« .شان نه باور مذهبی

 ۀست؟ آیا بازسازی هویت ملی و عرفی، برای ساختن جامع یک هویت سیاسی

 ست؟  با رعایت حقوق شهروندی ضروریدموکراتیک 

 

 . کنیم ما از دو هویت، هویت ملی و هویت فرهنگی، صحبت می -علمداری کاظم 

 -مدرن و سیاسی ۀ، که باید از هویت فرهنگی تفکیک شود، یک پدیدهویت ملی

چه مدرن  آن. پیش از هویت ملی وجود داشته باشد  تواند ملت می. فرهنگی است

ه است ک نکته نیز درست  این. ملیت، یعنی تعلق ملی، است است هویت ملی و

گیری هویت ملی مقدم بر مفاهیم مدرن دیگری مانند شهروند، حقوق  شکل

مدرن نسبت به هویت  ۀهویت ملی در دور. استدموکراتیک  ۀشهروندی و جامع

           .دینی اصل است

ای که هنوز ملیت  تواند هویت قومی باشد، یا متعلق به دوره می هویت فرهنگی
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های فرهنگی خود، و در رأس  ملیت با ویژگیاقوام در یک . شکل نگرفته است

 .شوند همه ویژگی زبانی، از یکدیگر جدا می

و هویت دینی « فرهنگی»هویت قومی . برابر با هویت قومی نیست هویت دینی

اصل دانستنِ هویت دینی یا هویت قومی ویژگی دوره . است« اعتقادی»

داد، بلکه آن را تنها خمینی نه تنها هویت دینی را اصل قرار . پیشامدرن است

با این کار او . استعمار است ۀمعیار هویتی دانست و اعالم کرد که هویت ملی توطئ

زیرا تنها با نفی . خواست جامعه با هوبت مدرن را به دوره پیشا مدرن برگرداند

 ۀعنوان ولی فقیه به سلط توانست به هویت ملی و اصل قرار دادن هویت دینی می

 .عیت ببخشدانحصاری خود مشرو

هویت دینی اعتقادی است و هویت . طور خالصه، هویت قومی فرهنگی است به

 .فرهنگی -ملی سیاسی

 
 را تعریف کنید؟« گرایی ملی»کنید  در همین زمینه، لطف می -س

 

گرایی احساس وابستگی به سرزمینی واحد و مردمی با  ملی -علمداری کاظم 

سرزمین مشترک درعین حال، . تاریخی ومنافع اقتصادی مشترک است ۀپیشین

کند؛ و ارتباطات  را برقرار می مانند ریسمان، ارتباط با گذشته و نیاکان ساکن آن به

 ۀها، امیدها و آمال مشترک، و گره خوردن آیند ای سبب پیدایش  نگره ریشه

سرزمین یا مکان . دکنن شود که درآن سرزمین در کنار هم زندگی می کسانی می

معنای وسیع کلمه، و  های فرهنگی، به ای از ارزش مجموعه. صرفاً فیزیکی نیست

ایرانیان از . شود دوستی گفته می خواهی و وطن تاریخی است که به آن حس وطن

طور که در  بسا آن چه. های دیگر منافع وهویت مشترک ندارند راه دین با مسلمان

ها  صفویه و جنگ ایران و عراق و یا جنگ میان عرب ۀجنگ ایران و ترکان در دور

ها برای منافع ملی و یا قومی و حقوق سیاسی  در منطقه دیده شده است، مسلمان

مدرن است که  ۀهویت ملی یک واژ.اند خود با یکدیگر جنگیده و هنوز در جنگ

سی اگرک. ای فراتر رفته، حول دولت واحد تجسد یافته استازهویت قومی و قبیله

تواند به کتاب من زیر عنوان  عالقمند باشد که در این باره بیشتر بخواند می
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 .مراجعه کند« ها ها و تجربه گفتارها، زمینه: جامعه مدنی»

 
شود؟ و آیا تأمین منافع اقتصادی جامعه به چگونه تعریف می« امنیت ملی» -س 

 کند؟ نیرومند کردن  امنیت ملی کمک می

 

امنیت ملی مفهومی است مرتبط به حفاظت همزمان از  -علمداری کاظم 

دولت بایدمحافظ . های غیر حکومتی و افراد عضو جامعه نهادهای حکومتی، تشکل

شود حفاظت از  اما زمانی که از امنیت ملی صحبت می. امنیت شهروندان باشد

امنیت فرد، به موازات امنیت همگانی یا جمعی یک ملت یا تمام مردم مورد نظر 

جامعه از روابط متقابل افراد . ملت جمع حسابی افراد و اعضای جامعه نیست. ستا

جغرافیایی مشخص و رسمی ساخته  ۀبربستر یک فرهنگ مشترک در محدود

های محافظت از امنیت  اهرم. امنیت ملی هم درونی و هم بیرونی است. شود می

قانون و محافظت ملی شامل دیپلماسی، اقتصادی، دفاعی و اطالعاتی در چارچوب 

 .از منافع ملی است

شود؛ تأمین  حکومت تعیین می ۀجانب تأمین امنیت بر اساس سیاست کالن و همه

های غذایی، شغلی، بهداشتی، آموزشی، مدنی، اجتماعی، قانونی و حفظ  نیازمندی

هایی از امنیت ملی است، که روزانه توسط  جمهوری  زندگی خصوصی مردم بخش

 .رود د،  و در مواردی از بین میشو اسالمی نقض می

های  ترین عامل در حفظ امنیت در زندگی و مرتبط با تأمین نیازمندی کار، مهم

زمانی که فردی به دلیل فعالیت مدنی یا سیاسی از کار برکنار و از . انسان است

اش نیز از بین  و روانی شود، امنیت اقتصادی، بهداشتی می حقوق اجتماعی محروم

 . رود می

های کالن  و عمران جامعه  به سیاست ۀبخش مهمی از کارآفرینی و توسع

بسیاری از معضالت  ۀبیکاری یک معضل مهم جامعه و ریش. حکومتی مرتبط است

تر است تا با  کارآفرینی درهمکاری با کشورهای دیگر ممکن. اجتماعی دیگر است

سران . داشتن کشور ها و در انزوا نگه دشمنی، فحاشی و پرخاشگری به آن

. های شخصیتی خود از بین ببرند حکومتی نباید حقوق مردم را به دلیل ویژگی
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حکومتی در بیاناتش علیه کشورهای دیگر  عصبانیت، بد خُلقی و فحاشی یک مقام

مردم به سران حکومت مأموریت و . تواند به حقوق مردم ایران لطمه وارد کند می

های خود به کشورهای دیگر فحاشی کنند، یا  ها و سخنرانی اند در خطبه حق نداده

ی آمدها کند اما پی این موارد به ظاهر ساده جلوه می. ها بشوند خواهان نابودی آن

ای برای مردم درسطح جهان دارد و هیچ ارتباطی هم  سیاسی و اقتصادی گسترده

 . اندازدبه حفظ امنیت کشور ندارد؛ برعکس امنیت کشور را به خطر می

ترین گروه بیکار  های دانشگاهی، بزرگ این واقعیت تلخی است که تحصیل کرده

مزایای  ناامنی و محرومیت ازبیکاری برای جوانان برابر با . ایران امروزند ۀدر جامع

 ۀریزی نشد های ناخواسته و برنامه ها، مهاجرت عامل سرگردانی. زندگی است

بخشی از جوانان ایرانی به این دلیل است که جمهوری اسالمی سیاست انزوای 

ویژه آمریکا، را پیش گرفته  جهانی و ایجاد تنش با کشورهای همسایه و غرب، به

 . است
. اهلل خمینی به سیاست کالن جمهوری اسالمی تبدیل شد ترین آیتگفتیداصول دک -س

توان پرسید که چگونه است که مسئوالن نظام جمهوری اسالمی با وجودِ در دست  می

به قیمت نادیده گرفتن اصول حتا حفظ نظام اوجب واجبات است، »داشتنِ این نظریه که 

 ۀهای کوشندگان جامع محکومیت ها و ، در موارد بسیار،دلیل بازداشت«و احکام اسالم

شمارند که در تعریف شما در مفهوم منافع ملی  برمی« امنیت ملی»مدنی را اقدام بر ضد 

 گیرد؟ جای می

های گوناگون متفاوت تعریف  امنیت ملی توسط حکومت -علمداری کاظم 

امنیت ملی توسط نهادهای منتخب مردم بر دموکراتیک های  در نظام. شود می

های  حکومت. شود و قابل بازبینی است منافع مردم تعریف و تعیین میاساس 

کنند و  حفظ قدرت انحصاری خود تعریف می ۀخودکامه امنیت ملی را برابر با ادام

درجمهوری اسالمی منظور از امنیت . را ضد امنیت ملی هر اقدامی خالف آن

ط حکومت برای در همین ارتبا. بیشتر امنیت نظام  است تا امنیت شهروندان

حفظ منافع خود، از جمله حفظ قدرت انحصاری خود، که در تقابل با منافع ملی 

قرار گرفته است، چالش شهروندان علیه این سیاست را اقدامی ضد امنیت ملی 

جلوگیری از این سوء استفاده نیز خود زیر عنوان تبلیغ علیه نظام . کند تعریف می
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ساده، تعریف امنیت ملی در انحصار حکومت  عبارت به. شود مستوجب مجازات می

 .است و چالش آن تعریف، تبلیغ علیه نظام و بنابراین ضد امنیت ملی است
 

اهلل هاشمی رفسنجانی را در تقابل منافع جمهوری اسالمی با منافع  شما نقش آیت -س

 کنید؟ ملی ایران چگونه ارزیابی می

 

تحول فکری و نظری هاشمی جالب توجه است که با روند  -علمداری کاظم 

 .رفسنجانی مواضع او نیز از منافع رژیم فاصله گرفت و به منافع ملی نزدیک شد

اهلل لبنان مربوط به  اشغال سفارت آمریکا، جنگ ایران و عراق، و ایجاد حزب 

اش با منافع نظام  فاصله مرکزی قدرت جای داشت و ۀای است که او در حلقدوره

 . اندک بود

حاصل بودن ادامه جنگ  به بی ورد جنگ ایران و عراق او در سال آخرولی در م

و احتمال شکست کامل ایران را به خمینی تفهیم کرد؛  پی برد، در برابرش ایستاد

خمینی . دید جنگ را برای بقای رژیم خطرناک می ۀهرچند در این مورد نیزادام

رفسنجانی،   ۀتوصی آن تا پیروزی بود، به ۀسال جنگ و یا ادام ۰۴که خواهان 

 .شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت ۳۹۵صلح  ۀقطعنام

موازات دگرگونی  ای جمهوری اسالمی، نظر رفسنجانی به در مورد پروژه هسته 

 .فکرش تغییر کرد

جنگ داخلی سوریه زمانی رخ داد که او تحول فکری پیدا کرده، مدافع جنبش  

سبز شده بود و بسیار متفاوت از سران رژیم و سیاست رسمی جمهوری اسالمی 

شدت از سیاست حمایتی ایران از اسد  رفسنجانی به.داد اندیشید و نظر می می

گناه خودش را  مردم بینامید که  کرد و اسد را دیکتاتور خونریزی می انتقاد می

 .کند سرکوب می

ای او اصلی قدرت به رهبری خامنه ۀای است که حلق مواضع او مربوط به دوره  این

 .داد قدرت انحصاری کنار نهاده بود و نظر او سیاست رژیم را تغییر نمی ۀرا از دایر
 

ی و منافع با این توضیح، آیا شما نقش و اثرگذاری آقای رفسنجانی را بر منافع مل -س

 کنید؟ های گوناگون، متفاوت و گاه متضاد ارزیابی می نظام در دوران



    93  /  تقابل منافع جمهوری اسالمی با منافع ملی

 

توان به پنج  نظر من، زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی را می به -علمداریکاظم 

 . نقش او در این پنج دوره یکسان نبوده است. دوره تقسیم کرد

 رفسنجانی نیز درای که خمینی هنوز زنده است،  یعنی در دوره نخست، ۀدر دور

های اجتماعی، از  ها، فجایع و تخریب سران اصلی نظام در تمام سرکوب سایر کنار

 . جمله حمایت از جنگ ایران و عراق شرکت داشت

اش، به سیاست پراگماتیستی  یعنی دو دوره ریاست جمهوری ،دوم ۀدر دور

سازی،  خصوصی ۀدر اقتصاد روی آورد؛ و تالش کرد که با برنام( گرایانه عمل)

کاران نوپای  ها، فراری دادنِ صنعت ها، سرکوب اقتصاد ایران را که به دلیل مصادره

آمار و ارقام اقتصادی . ساله ویران شده بود، ترمیم و احیا کند ایران، و جنگ هشت

 .قبل مثبت ثبت شده است ۀاین دوره نسبت به دور

کوشید  شد و می یحوزه سیاسی هم اندکی در نظراتش تعدیل دیده م در 

اول تارانده بودند، برگرداند، که البته  ۀگذارانی را که در دور متخصصان و سرمایه

 . در این زمینه خیلی موفق نشد

های کار روحانیت مبارز، از جریان گذاران جریان محافظه رفسنجانی یکی از بنیان

ترین  یکالحیات خمینی از راد ۀها در دور خط امامی. ها، بود رقیب خط امامی

ویژه در اقتصاد،  شدند که رفسنجانی در مواردی، به های سیاسی تشکیل می گروه

این دو جریان رقیب در مواردی علیه یکدیگرهم عمل . ها مخالف بود با آن

 . کردند می

ای  یکی از اشتباهات تاریخی رفسنجانی بعد از مرگ خمینی نقش تعیین کننده

رفسنجانی به عنوان فرد نفر دوم نظام . ایفا کردای بود که در رهبرسازی خامنه

توانست ساختار قدرت نظام والیت مطلقه می شد و بعد از خمینی شناخته می

ساختار . درستی بشناسد فقیه را که خود در ایجاد آن نقش اساسی داشت به

رفسنجانی را از این به بعد باید تابع این  ۀرابط. سازد قدرت افراد را تابع خود می

تواند در کم و کیف یک ساختارنقش داشته باشد که  فرد تا زمانی می. ساختار دید

گیریِ کامل  آن ساختار دوام و قوام نیافته باشد و یا شرایط ایجادش پس از شکل

 . دگرگون شود
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شناخت، در شرایطی که وضعیت  که این اصل را خوب می  وجودی رفسنجانی با

وجود   د، در برابر رهبرساختاری که خود بهذهنی و عینی جامعه تغییر کرده بو

 .البته برای پیشبرد این خواست همراهان زیادی هم نداشت. آورده بود قرار نگرفت

توانستند همسو با  ساختار قدرت در یک فرایند بسیاری از نیروهایی را که می

آیت اهلل منتظری  .های جدید رفسنجانی باشند حذف کرده بود اهداف و سیاست

بعدها  آن افراد زیادی از جمله دولت بازرگان، و پیش از. ها بود ترین آن تهبرجس

صدر، اولین  زاده، وزیرامورخارجه، و بنی افراد نزدیک به خمینی مانند صادق قطب

باری که ساخته شده رئیس جمهور نظام، نیز در مقابله با ساختار خشن و خشونت

ای این افراد نقش بارز و برجستهرفسنجانی در حذف . رحمانه حذف شدند بود بی

 .داشت

ای و  بیشتری با خامنه ۀزندگی سیاسی رفسنجانی زاوی ،سوم ۀدر دور

. انحصاری قدرت پیدا کرد کاران روحانیت مبارز، و در نتیجه با ساختار محافظه

این زمانی است که نبض جامعه به دستش آمده بود، متحدین جدیدی پیدا کرده 

های خط امامی دیروز نیز که بعد از مرگ  قش، یعنی رادیکالبود، و مخالفان ساب

طلب شده، و  مانند رفسنجانی خواهان  خمینی قدرت خود را از دست داده، اصالح

طلبان در این دوران هنوز به رفسنجانی و  چه اصالح گر .اصالحاتی در نظام بودند

ه شود رفسنجانی منصفانه است که گفت. سیاست اصالحی او اعتماد و باور نداشتند

در پیروزی سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری نقش مهمی ایفا کرد و با 

قدرت داشت مانع از تقلب نظام به نفع نامزد  قدرتی که هنوز در ساختار

طلبان ارزش کار و تحول  اما اصالح. ناطق نوری شد ای، یعنی علی اکبر خامنه

توان گفت به  می .او، ادامه دادند تضعیفحتا فکری او را نشناختند و به مخالفت، 

رفسنجانی که در انتخابات مجلس ششم از حمایت . نوعی در پی تالفی بودند

ام، یعنی آخرین نفر منتخب از  طلبان برخوردار نشد و در جایگاه نفر سی اصالح

توانست به مجلس راه یابد قرار گرفت، تصمیم گرفت وارد مجلس  تهران، که می

 . ر اصلی قدرت هماهنگ حرکت کندنشود، و با ساختا

دست   طلبان که توان اجتماعی بزرگی برای اصالح نظام به از سوی دیگر، اصالح

های  ای داشتند و نه مدیریت توانمندی که بتواند خواست آورده بودند، نه برنامه
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ها و البته جدی  کاری دلیل همین ندانم به. های آنان را عملی کند مردم و وعده

ها در نهایت سهمی را که در ساختار قدرت  سیاست اصالح رژیم، آن نبودن در

انگیزی پیدا کرد و مردم  پیدا کرده بودند از دست دادند، اصالحات سرنوشت غم

 . سر خوردند

زندگی سیاسی رفسنجانی زمانی آغاز شد که تصمیم گرفت در رقابت  دوره چهارمِ

در انتخابات ریاست  -نژاد  محموداحمدی-ای  با نامزد مورد حمایت خامنه

طلبان  در این زمان هنوز سیاست واحدی میان او و اصالح. جمهوری شرکت کند

 نژاد با احمدی .طلبان سه نامزد انتخاباتی معرفی کردند اصالح. بود شکل نگرفته 

طلبان  ناامیدی مردم از اصالح کمک شعارهای علیه ساختار قدرت، و با استفاده از

شان، و البته حمایت مستقیم رهبر،  ها حول سه نامزد انتخاباتی پراکندگی آنو 

سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان، و با تخریب شخصیت و حیثیت رفسنجانی در 

جامعه هنوز رفسنجانی را به عنوان یکی . افکار عمومی به ریاست جمهوری رسید

که  نتخابات نشان داداما نتیجه ا. شناختهای نظام میاز اصلی ترین مهره

های مخرب  رفسنجانی دیگر از قدرت سابق برخوردار نیست که بتواند با سیاست

 .کند اهارا خنث ای مقابله، یا آن خامنه

آغاز شد؛ زمانی که  ۷۵۵۵زندگی سیاسی رفسنجانی از سال  دوره پنجمِ

د و ای و سپاه دست به تقلب بزرگ انتخاباتی زدنگرایان به رهبری خامنه اصول

طور  در این دوره هاشمی رفسنجانی به. نژاد را برنده انتخابات اعالم کردند احمدی

طلبان و جنبش سبز و نامزدی سید حسین موسوی پشتیبانی  اصالح از آشکار

کند بیرون  امور را کنترل می ۀقدرت مافیایی که هم ۀکرد، و در نتیجه از دایر

در تمام این موارد . ت گرفتاو شد ۀانداخته شد و تالش برای تخریب چهر

 . ای زیرکانه یا ساکت ماند و یا غیرمستقیم دشمنان او را تقویت کرد خامنه

دانشگاه تهران  ۀاز زمانی که رفسنجانی در اوج جنبش سبز و در نماز جمع

اش در درون نظام بسیار  مواضعی به نفع جنبش سبز اتخاذ کرد، قدرت سیاسی

این تغییر هم برای جنبش . و در جامعه باال رفتکاهش یافت، اما نفود معنوی ا

البته رفسنجانی خواهان براندازی و یا . مدنی ایران بسیار مهم بود و هم برای نظام

اما در این دوره برخالف گذشته، . پایان دادن به نظام جمهوری اسالمی نبود
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نظام  کوشید که منافع جمهوری اسالمی را با منافع ملی ایران منطبق ساخته، می

 . تر کند اسالمی را برای مردم قابل تحمل

درپی، راه دیگری نداشتند جز این که به دور  طلبان پس از اشتباهات پی اصالح

رفسنجانی حلقه بزنند و اهداف اصالحی خود  را با سیاست اعتدالی او منطبق 

خود رفسنجانی هم برای . ها است اشتباهات آن ۀهم بخشی از هزین این. کنند

گراهایی که با او  های خود در ساختار قدرت  در برابر اصول پیشبرد سیاست

ای  ورزیدند به روحانی، که در نظر و عمل به خامنه سرسختانه دشمنی می

قدرت به رهبری   ۀولی حلق. طلبان، متوسل شد تر بود تا به اصالح نزدیک

مراقب بود که رفسنجانی نتواند با استفاده از حمایت مردم قدرت  ای و سپاه خامنه

ها طوری او را در حاشیه قدرت  آن. سیاسی شاخصی در درون نظام کسب کند

های قدرت استفاده کند ونه برای ساختار  داشته بودند که نه بتواند از اهرم نگه

 . بزرگی بشود ۀقدرت هزین

رهبر  ۀشورای نگهبان که زیر اراد ۷۵۹۰در انتخابات ریاست جمهوری سال 

. عنوان  نامزد ریاست جمهوری رد کرد گیرد، صالحیت رفسنجانی را به تصمیم می

ای به همین  گرایان با پشتیبانی غیر مستقیم خامنه های اصول ترین گروه رادیکال

هم بسنده نکردند؛ همواره او را مورد اذیت و آزارسیاسی قرار دادند و به او 

االرض خواندند که  او را مفسد فیحتا . ی مانند وابستگی به استعمار زدندهای تهمت

ولی رفسنجانی هر چه بیشتر مورد غضب باند اصلی . مجازاتی برابر با اعدام دارد

کرد و  گرفت، حمایت بیشتری میان مردم کسب می قدرت در درون نظام قرار می

 . کرد این رژیم را نگران می

. ش و نفوذ معنوی رفسنجانی در جامعه نگران بودای هموار از نق خامنه

شدند که مبادا در  ای، نگران می بیماری خامنه ۀویژه با شایع گرایان هم، به اصول

ای رفسنجانی بتواند شخصیتی مانند حسن خمینی و یا حسن  غیاب خامنه

 با توجه به. های اعتدالی او را پی بگیرند روحانی را به رهبری برساند که سیاست

درگذشت او مطرح شد، برخی درگذشت  ۀاین نکته و شواهدی که در حاشی

 .دانند ناگهانی هاشمی رفسنجانی را مشکوک می
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های گوناگون زندگی فکری و سیاسی آقای رفسنجانی، آیا  ارزیابی دوران ۀدر ادام -س 

توان اثرِ درگذشت او را نیز، به هر دلیل و شکل که اتفاق افتاده، بر منافع ملی و  می

 منافع نظام بررسی کرد؟

 

توان چگونگی درگذشت رفسنجانی را از این پرسش  البته نمی -علمداری کاظم 

گاه باید نتیجه  وک بودن مرگ او واقعیت داشته باشد، آنیعنی اگرمشک. جدا کرد

رغم  رفسنجانی این بوده است که علی ۀاصلی قدرت در بار ۀگرفت که ارزیابی حلق

تمام کارهایی که برای حذف او انجام گرفت، باز او  فردی قدرتمند باقی مانده بود 

 . کرد و این مقامات را نگران می

. کند سازد یا دگرگون می نیست که ساختار می طور که گفتم، این فرد همان

سازد و رفتار او را کنترل  برعکس، این تجمع ساختاری است که فرد را می

آخر زندگی سیاسی او  ۀبا این احتساب، نقش هاشمی رفسنجانی در دور. کند می

در درون ساختار قدرتی که خودش یکی از معماران اصلی آن بود بسیار ناچیز 

اما . نتوانسته بود در درون ساختار قدرت برای خود همفکرانی بسازد او. شده بود

همراهی او با اصالح طلبان، که خود از ظرفیت باالی ساختارسازی برخوردارند، 

رفسنجانی اصولگراهای . گراها شده بود ای و اصول چالش بزرگی برای خامنه

ی خود جلب کرده ها گرا مانند علی مطهری و ناطق نوری را به سمت سیاست واقع

 .  تواند ادامه یابد این روند در غیاب رفسنجانی هم می. بود

طلبان  در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی اصالح

های شورای نگهبان، با تکیه بر خِرَد  ها و کنترل رغم تمام تصفیه توانستند علی

کند، تعدادی از  اده میهای سیاسی استف ها و روزنه جمعی که همواره از فرصت

درست است که . نمایندگان همفکر و همراه با سیاست خود را انتخاب کنند

طلبان قادر نبود  اصالح ۀطلب نیست، اما او بدون رأی سازمان یافت روحانی اصالح

رفسنجانی در هدایت و رهبری آرای سازمان . به ریاست جمهوری انتخاب شود

 . شتطلبان نقش مهمی دا اصالح ۀیافت

با این توضیحات خواستم به این اصل هم اشاره کرده باشم که ساختار قدرت 

گیری تشکیالت سیاسی نیروی اپوزیسیون بشود، اما قادر  تواند مانع شکل می
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اجتماعی و سیاست  ۀگیری سرماینخواهد بود از ساختار فکری و ذهنی و شکل

. کامل جلوگیری کندطور  دهند به ها خود را نشان می مشترک که در بزنگاه

به . های سیاسی را بشناسند ها و ظرفیت توانند و باید این ظرافت نظران می صاحب

اصلی قدرت از آزادی موسوی، کروبی و خانم  ۀدلیل همین ظرفیت است که حلق

سید محمد  ۀای شدن چهر زهرا رهنورد وحشت دارد و از سخن گفتن و رسانه

توانند برای همیشه در مهار قدرت  ی را نمیاما این دوگانگ. است  خاتمی نگران

بینی  ها هم روزی در بزنگاهی غیر قابل پیش قدرت ساختاری آن. دارند خود نگه

 . امروز از درون ترک برداشته است همان گونه که خواهد شکست؛ 

همین ظرفیت بود که . کند این ظرفیت با بود و نبود رفسنجانی زیاد تفاوت نمی

حضور جنبش سبز و همراهی  ۀیکر او زنده بودن و ادامدر مراسم تشییع پ

دانند و هم  این واقعیت را هم مردم می. رفسنجانی با آن را به نمایش گذاشت

نظام و جامعه را باید از این دریچه نگاه کرد،  ۀهای محتمل آیند دگرگونی. رژیم

. گرفت در برابر هم قرارخواهند( رژیم)و سیاسی ( جامعه)که دو قدرت اجتماعی 

جای خالی رفسنجانی حتا . این تقابل بدون رفسنجانی هم ادامه پیدا خواهد کرد

 (۲۱۱۷ژانویه ) ۱۳۹۵بهمن  :تاریخ مصاحبه –                                . رخواهد شدنیز پُ
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 حقوق بشر در ایرانمسئله 
 

 با دکتر کاظم علمداری "اتحاد برای ایران"سایت  وگوی گفت

 محمد حیدری

 
نسبت حقوق بشر و دموکراسی چیست و کدامیک بر قای علمداری آ -محمد حیدری 

ترین زمینه  های حقوق بشری مهم توان گفت که چون ارزش دیگری اولویت دارند؟ آیا می

بنابراین پیش از دموکراسی به پذیرش حداقلی نظری تحقق دموکراسی هستند، 

توان گفت که حقوق بشر بر  بشری در جامعه نیاز داریم؟ در واقع آیا می های حقوق ارزش

 دموکراسی اولویت دارد؟
 

کراسی است که در وگیری دم حقوق بشر اولین گام در شکل :کاظم علمداریدکتر

تواند آنرا سلب  کسی نمیپی شناخت از حقوق طبیعی انسان، یعنی حقوقی که 

کراسی شیوۀ ودم. کند، مانند حق زندگی، به رسمیت شناخته شده است

های دولت از راه  کشورداری است بطوریکه تمام مردم درامور کشور و تصمیمگیری

انتخاب آزاد وشفاف نمایندگان خود در پارلمان یا مجلس مشارکت می کنند و 

امروزحقوق شهروندی . سخگو قرار می دهنددولت منتخب خود را در برابرقانون پا

که شامل حقوق مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی وفرهنگی است، هردو حقوق 

 .گیرد کراسی را در برمیوبشر و دم
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کراسی نبود، اما با گذشت زمان واگرچه حقوق بشر دروهله نخست بخشی از دم

از  وق بشربنابراین جدا کردن حق. پیوند این دو غیر قابل انکار شده است

ها و مراحل  کراسیوالبته به دلیل تفاوتی که در نوع دم. کراسی دشوار استودم

ها نیز متفاوت  کراسیوتکامل آن وجود دارد میزان رعایت اصول حقوق بشر در دم

را در حد برگزاری  کراسی برداشت صوری دارند و آنوکشورهایی که از دم. است

کنند،  ت حقوق برابر شهروندان محدود میانتخاب، بدون آزادی همه جانبه و رعای

 .کنند حقوق بشر را هم نقض می

 
بشر  حقوق رسد که نوعی از اولویت نظری ر میبا توجه به توضیحاتی که دادید، به نظ .س

حال پرسش این است که در جوامعی با ساختارهای . کنید بر دموکراسی را تایید می

های  بشری بر جای ارزش های حقوق سنتی و استبدادی، آیا در عمل ابتدا باید ارزش

اولویت نظری، این که پیشین بنشیند، تا امکان برای گذار به دموکراسی فراهم شود، یا 

پیش از حتا توان تصور کرد که  عملی نیست؟ به بیان دیگر آیا میلزوما به معنی اولویت 

 بشری، گذار به دموکراسی ممکن شود؟ های حقوق پذیرش ارزش

 

کراسی باشد اما اصولی از وای نیست که در آن دم هیچ جامعه -علمداری کاظم 

های اجتماعی و  های نو را نباید از دگرگونی اندیشه. حقوق بشردرآن رعایت نشود

اعی یا عملی طور تجربی ما با دو نمود همزمان فکری و اجتمه ب. عملی جدا کرد

داری یک سیستم و دگرگونی فکری و اجتماعی نمونه سرمایه رایب. ایم روبرو بوده

 شده داری نوشته کتاب آدام اسمیت همزمان با پیدایش سیستم سرمایه. است

داری لیبرال نوشته  سرمایهکتاب کاپیتال مارکس هم در نقد عملی و نظری . است

شما میان رشد صنایع و علوم پیوند مشترک و . طورهمین انقالب صنعتی نیز. شد

رفرماسیون . دو در دوره مدرن در کشورهای غربی رخ داد بیند که هر همزمانی می

گاهی . عملی بوده است/عینی نظری و/در مسیحیت نمونه از دگرگونی ذهنی

رابطه نظری و . ها مشخص نیستکه تقدم و تاخر آنها طوری است  تنیدگیدرهم

 .توان دید های اجتماعی می عملی را در صنایع و علوم بهتر از مسایل حوزه

درایران هم انقالب یا جنبش مشروطیت پیش و پس از خودش قانون اساسی را 

. جا وارد بحث آن نمی شومالبته دگرگونی در ایران وارداتی بود که در این. ساخت
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های  آوردهای فکری و فلسفی نوین دوره نهضت روشنگری که به انقالب تدس

ها در  با این دگرگونی. ساز بود اجتماعی دراروپا منتهی شد نیز بسیار بزرگ و تاریخ

کراسی وحوزه ذهنی و عینی اروپا وارد عرصه تمدن مدرن شد که حقوق بشر و دم

ن مدرن از یکسو با یکدیگر تمد[ های شاخصه]های  المانت. هایی از آن است بخش

های ذهنی و عینی آن رابطه دیالکتیکی  در ارتباط بودند و از دگرسو میان بخش

طور موازی هطوری که تحوالت صنعتی و علمی و فلسفی در اروپا بهب. برقرار بود

. های حقوقی، سیاسی و فرهنگی با یک فاز فاصله ظهور کردند اما پیشرفت. رخ داد

زیرا ساختار . دهد بخش فرهنگی و سیاسی با فاصله رخ می همواره و همیشه

کراسی وبرای دم. کند های سیاسی و فرهنگی مقاومت می قدرت در برابر دگرگونی

ای که از مرحله صرف نیاز اقتصادی  طبقه. کرد بایست رشد می طبقه متوسط می

 .کند گذر کرده به رفاه و امنیت زندگی نیاز دارد و برای آن تالش می

تواند  های نظری و عملی می ین تجارب را یادآور شدم که بگویم دگرگونیا

اما دربخش سیاسی و جایی که با ساختارقدرت روبرواست، . زمان رخ بدهد هم

کراسی و حقوق بشر مورد نظر شما هردو وتحقق دم. دهد مقاومت رخ می

کن نشینی قدرت سنتی و دیکتاتوری مم هایی است که تنها با عقب ازخواسته

 .طور همزمان رخ بدهندهتوانند و باید ب این دو مکمل یکدیگرند و می. شود می

. کراسی یک کار مکانیکی استوسازی کسب حقوق بشر و دمطور خالصه جداهب

کراسی هم وشود، دم جوامعی که حقوق بشر رعایت نمی اند و در ها در هم تنیدهآن

 .دست آیده تواند ب شود و می می طور همزمان مطرحهها ب این خواست. وجود ندارد

 
صورت ه رسد که شما به تحقق مقدمات نظری و عملی دموکراسی ب به نظر می .س

بزرگی از ساختار فرهنگی  بخشاین که توجه به با . همزمان و در یک فرایند معتقدید

رسد که بدون حل مساله  جامعه ما از دین و دستگاه فقهی آن تاثیر گرفته، به نظر می

توان  با این وصف به نظر شما آیا می. دین امکان تحقق جامعه دموکراتیک ناممکن باشد

 بشر نسبتی سازگار برقرار کرد؟ با تمهیداتی، میان دین و حقوق
 

 ,امعه بخشی از مذهبب بخشی از هر جامعه است، نه جمذه -علمداری کاظم 

نقش مذهب در . در همه جوامع وجود دارد اعتقادات و مناسک مذهبی تقریباً
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مسأله کلیدی، نقشی است که مذهب در . ها یکسان نبوده و نیست همه دوره

ادغام دین ودولت، که ویژگی جامعه ایران است، مانع . زندگی مردم و جامعه دارد

مذهب مدافع حقوق بشر نبوده و . حقوق برابر، از جمله حقوق بشر استکسب 

مذهب که انتخابی  اگر. حقوق بشر بر بستر آزادی فرد شکل گرفته است. نیست

ای به دلیل  ای همگانی است یکی شوند، عده خصوصی است با دولت که عرصه

های دیگر از  شوند، و گروه اعتقادات و نوع مذهب خود، صاحب امتیازهای ویژه می

اگرانسان در انتخاب مذهب و نوع آن آزاد . مانند حقوق اولیه خود محروم می

 .شود باشد، زمینه برای کسب حقوق بشرهم فراهم می

اند  های اخیر برخی تالش کرده در دوره. حقوق بشر دستآورد تمدن مدرن است

خراج که مذهب را به حقوق بشر نزدیک کنند و یا از درون مذهب اصولی است

توانند مذهب را هم  افراد می. ایرادی ندارد. کنند که مدافع حقوق بشر باشد

اما این زمانی است که برای فرد آزادی در انتخاب و . گونه تعبیر و تفسیر کنند این

که فرد دموکراتیک در دنیای غرب و جوامع . رد و پذیرش مذهب قایل باشند

دهد و یا به هیچ مذهبی اعتقاد نداشته  تواند مذهب خود را انتخاب کند، تغییر می

بطور مثال گفته شود . باشد کسب حقوق بشر با تفسیر مذهبی هم ممکن است

. کنم ریشه در دین دارد کراسی و حقوق بشر که به آن معتقدیم و اجرا میوکه دم

بنابراین، . کراسی و حقوق بشر اجرا شودوممکن این است که دم. چه ایرادی دارد

ه انسان آزاد باشد که مذهب را خود تعبیر و تفسیر و انتخاب کند با تا زمانی ک

 .تقابل زمانی است که اجبار درکار باشد. حقوق بشر او در تقابل نخواهد بود

کوشند  ها میآن. آنچه درجامعه امروز ایران حاکم است سلطه دین حکومتی است

حقوق بشر “وسل به که زیر فشار نهادهای بین المللی برای رعایت حقوق بشر مت

، مانند مردم ساالری اسالمی یا جامعه مدنی ”حقوق بشر اسالمی“. شوند” اسالمی

درآوری است و صرفا برای توجیه نقض حقوق بشر و ممانعت  های من اسالمی واژه

چه در باال اشاره شد متفاوت این تعابیر با آن. شود کار برده میهکراسی بواز دم

 .بشر ندارد است و ارتباطی با حقوق

 
اما . نامید می” ادغام دین و دولت“شما مشکل اصلی امروز ایران را به تعبیر خودتان  .س
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فرض کنید که درایران . پرسش من معطوف به مساله دین، فارغ از نسبت آن با دولت بود

در اینصورت هم دین همچنان یکی از حتا احتماال . مشکل ادغام دین و دولت حل شود

البته وقتی در جامعه خودمان از دین حرف . اصلی حوزه فرهنگ خواهد ماندبازیگران 

اکنون در چنان . زنیم، در واقع نگاه ما به اسالم و آن هم روایت شیعی از اسالم است می

، مشکل تنافر و یا تضاد برخی احکام -که مشکل ادغام دین و دولت حل شده-فرضی 

پرسش این است که آیا به نظر شما . اندم های حقوق بشر برجای می شریعت با ارزش

امکان آن وجود دارد که با انجام اصالحات یا تحقق تحوالتی در دین، زمینه سازگاری آن 

 بشر بوجود آید؟ با حقوق

 

حکومت با . بله، مشکل اساسی امروز ایران حکومت دینی است -علمداری کاظم 

های  کوشد که ارزش ری میهای انحصا های قدرت، ثروت و رسانه استفاده از اهرم

برای حفظ حتا ای که پاسدار قدرت آنها است را تقویت کند و  سنتی و عقب مانده

به دلیل همین سلطه دین ایدئولوژیک . و تقویت آنها نهادهای جدیدی بسازد

. برنهاد قدرت، تمام نهادهای اجتماعی دیگر به زیر کنترل آنها در آمده است

نهادهای آموزشی در ایران خصلت مستقل، . بگیرید مدرسه و دانشگاه را درنظر

اند و به نهادی امنیتی، ایدئولوژیک و  علمی و آموزشی خود را از دست داده

برگزاری نماز را به دانشگاه منتقل . اند تبلیغاتی برای دستگاه حکومت بدل شده

اعمال  نظامی، مراکزی را برایحتا اند و در تمام نهادهای آموزشی و اداری و  کرده

که کارش را از دست  معلم و استاد و کارمند، برای آن. اند های دینی گماشته ارزش

ندهد، باید تابع سیاست حکومتی بشود و وظایف و مسئولیت آموزگاری و اداری 

دستگاه قضایی، و نهاد اقتصاد نیز استقالل خود . خود را تابع اراده حکومت بدانند

اگر این مشکالت برطرف شود، و دین . اند مت شدهاند و تابع حکو را از دست داده

به عنوان نهاد اجتماعی قدرتمند امروز در کنار نهادهای اجتماعی دیگر مانند نهاد 

اقتصاد، آموزش و پرورش، خانواده، سیاست، دستگاه قانون گذاری و قضایی، 

 های خود در اختیار داشته باشد های آزاد سهمی برای حفظ و تبلیغ سنت رسانه

 .وضعیت اندک اندک تغییر خواهد کرد

. زا نیست ای که آزادی برای انتخاب آن وجود داشته باشد مشکل دین در جامعه

مشکل زمانی است که نهاد دین . تواند بخشی از هویت مردم معتقد باشد دین می
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. بخواهد حکومت و آنهم سلطه مطلق و انحصاری خود را به جامعه تحمیل کند

پدیدهها از جمله نظر مردم، همواره در . ران امروز حاکم استدرست آنچه در ای

پدیدهها از جمله خود دین و اعتقادات مردم را نباید . حال تغییر و دگرگونی است

کراسی ودم. شود حقوق بشر هم رفته رفته شناخته و پذیرفته می. ایستا نگاه کرد

در خیلی از . ندارد کند و پایانی هم یک فرایند است که از مراحل مختلف گذر می

کراسی آنها با واما دم. کراسی حاکم استوکشورهای آمریکایی التین دم

 .کراسی کشورهای اسکاندیناوی یکسان نیستودم

 

گویید که اگر دین به جایگاه اصلی خود بازگردد و از حوزه قدرت سیاسی کنار  می. س

بینیم که دین  اما ما می. رود، مشکلی جدی در برابر تحوالت اجتماعی جدید نخواهد بود

در برخی جوامع که نقشی در حکومت ندارند، همچنان به عنوان یک نیروی حتا 

در چنین وضعی، حتا پس . کند مقاومت می قدرتمند اجتماعی در برابر تحوالت جدید

های حقوق بشری از یک سو و دستگاه شریعت از سوی  امکان تقابل جدی میان ارزش

پذیرید، به نظر شما باید به  اگر چنین امکانی را می. دیگر همچنان وجود خواهد دارد

ساخت که روایتی جدید از دین این که بشر بود، یا  دنبال ارائه روایتی بومی از حقوق

 سازگار با حقوق بشر باشد؟

 

کنم، در دین حقوق بشر وجود  پیشتر گفتم و باز تأکید می -علمداری کاظم 

کوشند حقوق بشر را در دین پیدا کنند، یعنی  کسانی می اگر. ندارد؛ درهیچ دینی

در . باید از آنها استقبال کرد. تفسیر متفاوت و مدرنی از دین بدهند چه خوب

کنند که دین را با معیارهای مدرن  ها هم افراد تالش کرده و می نهخیلی از زمی

بطور مثال گفته . ایرادی به این کاری نیست و خیلی هم خوب است. تفسیر کنند

یا گفته شود در . شود که براساس دین کسی حق ندارد آزادی انسان را سلب کند

ایرادی . اجرا کندرا  قانون و عمل هم آن در دین حقوق زن و مرد برابر است و

مهم این نیست که گفته شود براساس دین این اصول مهم تمدن مدرن و . ندارد

دین هم مانند . مهم پذیرش و رعایت این اصول است. کراسی قابل قبول استودم

اما مشکل این است که . شود هر پدیده دیگر اندک اندک تابع تغییرات جامعه می

خواهد تغییرات اجتماعی به دست آمده را  بلکه میپذیرد،  بنیادگرایی تغییر را نمی
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 .براساس احکام دینی پس بزند و به عقب براند

. ها ساخته شده است، نه برابری حقوقی انسان دین بر اساس تبعیض میان انسان

در دنیای غرب هم تا زمانی که دین بر سیاست و حقوق برتری داشت، تبعیض 

هایی  شد و هنوز هم میان گروه ب میعلیه زنان یک امر عادی و الهی محسو

مهم این است که نهادهای دینی، قوانین عرفی که دولت پشتیبان . گونه است این

اند، بلکه جدایی دین  اما دین را کنار نگذاشته. اند آن است را بپذیرند، که پذیرفته

امروز هم راه حل مشکالت در جوامع اسالمی جدایی دین . اند و دولت را پذیرفته

 .ز قدرت سیاسی استا

 
ه اگر با سیاست هم یکی نشده باشد ب امعتقدید دین حتاین که با توجه به بنابراین  .س

های  توان به نزدیکی ارزش کند چگونه می عنوان یک قدرت اجتماعی نقشی مهم ایفا می

 بشری و دین امید داشت؟ حقوق

 

اجتماعی درست است که دین یکی از نهادهای قدرتمند  -علمداری کاظم 

گذاری و غیره مستقل  اما اگر قدرت سیاسی، قضایی، نظامی، دستگاه قانون. است

تمام مشکالت از آنجا ناشی می . از دین باشند نتایج بسیار متفاوت خواهد بود

شود که نهاد دین بخواهد قدرت سیاسی را و از آن راه تمام ارکان جامعه را 

سکوالر به میزان زیاد برطرف شده  این مشکل در جوامع. دراختیار خود بگیرد

دهند دین در قدرت  اما خودشان اجازه نمی. اند در آمریکا هم مردم مذهبی. است

در برزیل و مکزیک کلیسای کاتولیک درمیان . سیاسی نقش مستقیم داشته باشد

اما مردم شیوه زندگی خود را بر اساس الگوهای مدرن . مردم بسیار نفوذ دارد

تواند به مردم  از آنجا که کلیسا در قدرت سیاسی نیست نمی. کنند انتخاب می

درایران و عربستان که دین مستقیم در قدرت . دیکته کند که چگونه زندگی کنند

سیاسی نقش اساسی دارد حکومت شیوه زندگی را براساس احکام فقهی بر مردم 

ان پیشرفت بنابراین میزان نفوذ اجتماعی دین هم بستگی به میز. کنند تحمیل می

در این جوامع درستی و نادرسی کردار افراد با ترازوی قانون سنجیده . جامعه دارد

 .شود، نه با تراوزی دین یا قانون دینی می
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چیزی به معنی حقوق بشر اسالمی یا بومی که برخی در داخل  با این وصف احتماالً .س

 .شناسید ایران از آن سخن گفته اند را به رسمیت نمی

 

حقوق بشر از زمانی کشف شد که اراده انسان از آسمان به  -علمداری کاظم 

  . ایی جهانشمول است و به جامعه خاصی تعلق ندارد حقوق بشر پدیده. زمین آمد

 روایت. و علم و صنعت به جامعه خاصی محدود نشده است آگاهی همان گونه که

احب حقوق مشابه است، بشر در تمام جهان ص. بومی از حقوق بشرهم معنی ندارد

توان تابع  حق زندگی، یا حقوق طبیعی، اساس حقوق بشر، را نمی. وباید باشد

انسان ایرانی محکوم به این نیست . هنجارهای بومی یا احکام و تفاسیر دینی کرد

که چون در ایران متولد شده است از حق کمتری از انسانی که در آلمان یا 

یک افغان وقتی . کند داشته باشد است یا زندگی می اطریش و آمریکا به دنیا آمده

از سرزمین خودش به کشوری مانند آلمان مهاجرت می کند حقوق جدیدی 

این تفاوت ناشی از تحول و تکامل جامعه . آورد که درکشورخود نداشت بدست می

اگر درغرب هم دین اصالح نشده بود و کلیسا دین . است، نه نوع باور به نوع دین

سیاست و اقتصاد و دستگاه قضایی جدا نکرده بود، آنها هم با مشکالت مشابه  را از

جوامع . روبرو بودند آنها بدون داشتن الگویی خود به این دستاوردها رسیدند

 .توانند از تجارب آنها استفاده کنند مسلمان الگوی موفقی دارند که می

 
عملی و با توجه به حضور آن شما مشکل مهم تقابل دین و حقوق بشر را در زمینه  .س

حل مشکل را از طریق حل  رسد که راه بنابراین به نظر می. در قدرت سیاسی دانستید

بشر  های حقوق آیا به نظر شما ارزش. دانید مساله قدرت سیاسی در ایران ممکن می

 بشر ای برای تغییر روابط ساختار قدرت هم باشد؟ به بیان دیگر آیا حقوق تواند زمینه می

 راهی برای مشروط کردن قدرت نیز خواهد بود؟

 

همه مشکل مردم ایران با حکومت نقض حقوق بشر نیست، و  -علمداری کاظم 

اما رعایت حقوق بشر . شود همه مشکالت جامعه با کسب حقوق بشر برطرف نمی

ای مانند ایران، افزون بر  در جامعه. های پایه ای مردم است بخشی از خواست
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ردم از نادیده گرفتن حقوق شهروندی که شامل حقوق اقتصادی، حقوق بشر، م

نبود آزادی، و سلطه دیکتاتوری، . برند سیاسی، مدنی، اجتماعی است نیز رنج می

ادغام دستگاه قضایی و اقتصاد با قدرت سیاسی عامل بروز فساد گسترده، پاسخگو 

ل پلیسی جامعه نبودن حکومت و امنیتی کردن انتقادها و اعتراضات مردم و کنتر

روشن است دستگیری یک خبرنگار، . آسایش و امنیت را از مردم سلب کرده است

یا کوشنده جامعه مدنی، یا ممانعت از ایجاد سندیکای مستقل کارگری، کوشنده 

مدافع حقوق کودک، یا اخراج یک دانشجو به دلیل اعتراض به وضعیت آموزشی، 

اما مشکالت . آشکار حقوق بشر است یا گیردادن به پوشاک و خوراک مردم نقض

نظام جمهوری اسالمی منافع وثروت ملی را . مردم در ایران فراتر از این حد است

 .کند به جای توسعه وپیشرفت جامعه برای حفظ قدرت خود هزینه می

حقوق  مطالباتمند کردن قدرت، باید از  ننوبرای محدود، مشروط کردن و قا

حذف  مردماغلب خواست . آن حد محدود نماند اما در بشری استفاده کرد

برای این خواسته، دو بار انقالب . کراسی استوبه آزادی و دم دیکتاتوری و گذار

ها  آن. کشورهای عضو سازمان ملل متحد به رعایت حقوق بشر متعهداند .اند کرده

 بلکه در پی توجیه نقض حقوق بشرکنند  که حقوق بشر را نقض میگویند  نمی

بنابراین گفتمان . کنند و حقوق بشر را به غربی و اسالمی تقسیم می هستند

را رعایت  تواند بگوید آن حکومت نمی. حقوق بشر در ایران جاافتاده است

ها برای نفی  آن. کند، بلکه در پی توجیه نقض آن با انگ غربی است نمی

بند و  ا بیگونه که آزادی را ب آن. کنند کراسی هم از همین انگ استفاده میودم

حکومت با تقسیم  .است دروغکه چنین انگی، دانند  نامند و البته می باری برابر می

زیرا . کند و اسالم را بد نام حقوق بشر به غربی و اسالمی خودش را محکوم می

” حقوق بشراسالمی“را برابر با دهد،  نقض حقوق بشر، یعنی آنچه دارد رخ می

پذیرند که در اسالم حقوق بشر وجود ندارد و  می ها به عبارت ساده آن. خواند می

ری در تمدن حقوق بشر یک دستآورد بش. حقوق بشر یک پدیده غربی است

با . شناخت غرب هم حقوق بشر را نمی هجده میالدی پیش از سده. مدرن است

های حکومت ایران، ضروری است که در باره چیستی حقوق بشر و  این شیوه

. باید این اصل پذیرفته شود که بشر، بشراست. تجارب جهان درس آموزی شود
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این نیست که انسان غربی آزاد . ها متفاوت باشد ایرانی و غربی ندارد که حقوق آن

 .اد، اما انسان ایرانی یا مسلمان دیکتاتوری و فساد حکومتی ربودن را دوست دار
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 اش دشمنان بومیی مدنی و  جامعه

 
 کاظم علمداری دکتر با ی سایت زیتون وگو گفت

 سام محمودی سرابی

 
ها و  نهگفتارها، زمی: جامعه مدنی»انتشار کتاب  - سام محمودی سرابی ،زیتون

با دکتر کاظم علمداری  ، فرصتی بود تا«زیتون»رفی آن در و مع «ها تجربه

شناسی توسعه  ای از آثارش به بحث جامعه شناس معاصر که در بخش عمده جامعه

های نظری و  وگو بنشینیم تا از خالل بازخوانی این کتاب سویه پرداخته، به گفت

 .ساختاری این کتاب درسی را مورد بررسی و واشکافی بیشتر قرار دهیم

ست که علمداری در این کتاب در  عادتی خرقِانگیزه اصلی این گفتگو شاید  

مقایسه با دیگر آثارش داشته و به تعبیری سعی کرده در پژوهش خویش از هر 

ی مدنی اجتناب  مند جامعه انتقادی به اندیشه متفکران دغدغه –گونه ورود نظری

 .کند

 
شناسان ایرانی هستید که  ما جزو معدود جامعهش! دکتر علمداری جناب -س 

نمونه بارز این مدعا . تان بوده است گری محور اصلی تفکر و آرای نظری پرسش

و « چرا اصالحات شکست خورد؟»یا « چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت؟»های کتاب

ماعی در های اجت مقاالت مختلفی که در بررسی چرایی و چگونگی رخدادها و جریان
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برخالف روش تحقیق خاص حضرتعالی در « یی مدن جامعه»اما در کتاب . اید هایران نوشت

. شود های سیاسی و اجتماعی هیچ ایده و نظریه خاصی ارایه نمی پدیدارشناسی جریان

آن هم با )تر کتاب حاضر روایتی از سیر تکوینی مفهوم جامعه مدنی  به تعبیری صحیح

شما . کند یارایه م( های ایجابی آن یعنی تساهل، تسامح و رواداری تکیه بر تنها شاخصه

اید کمتر به دخل و تصرف نظری بپردازید این  اید که سعی داشته در مقدمه عنوان کرده

 شناسِ شناختی از جامعه خاطب وقتی قرار است یک اثر جامعهدرحالی است که م

 (حتا اگر در مقدمه عنوان تکست بوک را دیده باشد)سازی چون شما را بخواند  جریان

در قرن هجدهم و  های موجود مثالً نقادانه نیز با نظریه منتظر است تا یک برخورد

ق مخاطب پذیرید که این روش تحقی آیا این نقد را می. نوزدهم توسط شما صورت بگیرد

 لف بازداشته است؟ؤرا از دستیابی به نگاه م

 
شکل یک پرسش کالن  من نه تنها عنوان کتاب را در -علمداریکاظم دکتر 

کنید با پرسشی که یک  بلکه وقتی شما صفحه اول کتاب را باز می ام انتخاب کرده

کند، روبرو  واقعیت تاریخی را در شکل مقایسه میان ایران و غرب بیان می

 .شوید می

ها  نوشته شده است، که بشود در کالس (Textbook) این کتاب در فرمت آموزشی

نخست کمبود . گویمدو دلیل برای کاربرد این فرمت ب. هم از آن استفاده کرد

کتاب آموزشی درباره جامعه مدنی به زبان فارسی، و دوم درخواست آموزشکده 

ف جامعه مدنی، از جمله آموزش لهای مخت توانا، که تمرکزش روی آموزش جنبه

های  توجه داشته باشیم که در کالس. ها و انتقال تجارب جوامع دیگر است نظریه

طالعات مربوط به موضوع درس را دارد، نه دانشجو انتظار کسب دانش و ا ٬درس

این اصل در این کتاب رعایت . فراگرفتن تزی از نویسنده کتاب مورد استفاده 

اما اجازه بدهید که من در باره سه نوع نگارش کتاب در علوم اجتماعی . شده است

 .توضیح مختصری بدهم

شته از بات آن گذکند و برای اث نوع نخست، نویسنده تزی را مطرح می 

کند تا مخاطب را  پسند، فاکت و فیگور، و آمار و ارقام همراه می های عقل استدالل

در این فرمت « رفت  چرا ایران عقب ماند و غرب پیش»کتاب اول من . قانع کند

من نه . به نظر من طرح پرسش در این نوع نگارش حیاتی است. نوشته شده است
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بلکه وقتی شما  ام ن انتخاب کردهشکل یک پرسش کالتنها عنوان کتاب را در

کنید با پرسشی که یک واقعیت تاریخی را در شکل  صفحه اول کتاب را باز می

ها ذهن  این پرسش. شوید کند، روبرو می مقایسه میان ایران و غرب بیان می

تجربه خود . کند که پاسخ شما را بخواند کنجکاو مخاطب را تحریک و آماده می

شنود،  را از من میعنوان کتاب م ی فردی برای اولین بارمن این بوده که وقت

؟ با آن پرسش که …ید چرا یتوانید درچند جمله بگو رسد که میپ بالفاصله می

شما از دو کتاب من که . شود عنوان کتاب است او مشتاق دانستن و پاسخ می

یگری کتاب د. اید نام برده ،شود و پرسشی است شروع می … «چرا»ها با  عنوان آن

 کالً. گونه است هم این” چرا خاورمیانه عقب ماند“از من به انگلیسی نیز با عنوان 

ام و در تمام  دانم و در مقاالتم هم استفاده کرده من این روش را مفید و مؤثر می

 .ام موارد با تز یا تزهایی همراه کرده

دان،  برای پاسخنوع دوم، نویسنده از نظریات دیگران برای اثبات نظرخودش و یا  

ای است که  مقاله ٬نمونه این کار. کند های اجتماعی استفاده می یا توضیح پدیده

به « …مقایسه اسالم و مسیحیت: بازبینی رابطه مذهب و توسعه»من با عنوان 

این مقاله من تز معروف  انگلیسی نوشتم، که به فارسی هم ترجمه شده است، در

لمانی، یا برداشت دیگران از نظرماکس وبر، در شناس برجسته آ ماکس وبر، جامعه

خوب، . ام ماندگی جوامع را چالش کرده پیشرفت و عقب ارتباط با نقش مذهب در

ق پروتستانتیسم، و روحیه اخال»دانید که کتاب معروف ماکس وبر  می

توضیحی است در باره نقش مذهب پروتستانت، نه البته مسحیت « داری سرمایه

در مقاله خود، من سرمایه . غرب داری در رشد مناسبات سرمایهطور کلی، در  هب

ام، اما رابطه مستقیم مذهب با  داری به عنوان موتور پیشرفت غرب را پذیرفته

تواند این  آن روی سکه این تز می زیرا. ام قب ماندگی را چالش کردهپیشرفت و ع

 . باشد که اسالم عامل عقب ماندگی جوامع مسلمان بوده است

با توجه به این اصل که مذهب بخشی از جامعه است، نه برعکس، این نظریه  من

با . کند ام که با تغییر جامعه، مذهب نیز تغییر می ام و توضیح داده را نقد کرده

اگر . کند های جامعه، همه نهادهای آن، از جمله نهاد دین تغییر می دگرگونی

کند، اگر جامعه  با آن منطبق می ای جامعه به جلو برود، دین هم خود را در دوره
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ای مربوط به گذشته است،  به عقب کشیده شود، دین اصالح نشده هم، که پدیده

کند که استعداد دارد که خود را با آن عقب ماندگی منطبق کند و یا کمک 

نمونه بارز این دومی افغانستان . ماندگی نهادینه بشود تر برود، و عقب جامعه عقب

شی خود ایران است، و نمونه اولی دنیای غرب است، که با و پاکستان و بخ

چار شد خود را  پیدایش تمدن مدرن، مسیحیت نیز، البته با مقاومت صد ساله، نا

با شرایط جدید منطبق کند و خود را اصالح و مدرن کند، تا پیروان خود را از 

طوری که به   رخواننده شد، بهاین مقالۀ انتقادی من از قضا بسیار پُ. دست ندهد

مقام  ۰۴۴۳خواننده مجله بود و در سال رسال متوالی جزوه پنجاه مقاله پُ ۳مدت 

 .دوم را کسب کرد

ها و گفتگوی  نقد نظریه برخورد تمدن: بحران جهانی»کتاب دوم من با عنوان 

ها، و  دو نظریه برخورد تمدن در این کتاب هر. نیز از این دست است« ها تمدن

نمونه دیگر نظریه گذار موج وار جوامع به . ام را نقد کرده ها گفتگوی تمدن

کشورهای مسلمان خاورمیانه جزو این سه . کراسی ساموئل هانتینگتون استودم

توانید با استفاده از نظریه و توضیحات هانتینگتون، توضیح  شما می. اند موج نبوده

جا ساختن  اینیعنی در . کراسی ساخته نشده استوبدهید که چرا در ایران دم

نظریه مطرح نیست، بلکه استفاده به جا و درست از نظریه دیگران برای توضیح 

کراسی در ایران کمک گرفته وای مشخص، مانند دالیل نبود دم یک پدیده

 .شود می

را به  تولید شده توسط دیگران نوع سوم، این است که شما دانش و اطالعاتی که 

. کنید ها به مخالب خود منتقل می ول بودن آنها و شاید جهانشم دلیل اهمیت آن

علوم فیزیکی  این روش در. کتاب اخیر من در باره جامعه مدنی از این دست است

اطالعات مربوط به ساخت ماشین از یک جامعه به جامعه . کند پرسش ایجاد نمی

اطالعات . شود دیگر، بخشی از طریق ترجمه کتب، بخشی هم تألیف منتقل می

. گونه باشد تواند این کراسی هم میوساخت جامعه مدنی مدرن و دم مربوط به

های  های اجتماعی، و تفاوت درعلوم اجتماعی با توجه به نسبی بودن نظریه

توان دانشی که از تجربه کشورهایی پیشرفته  زیرساختی و فرهنگی و غیره می

به ساخت دانش مربوط . تر منتقل شود دست آمده را به کشورهای عقب مانده به
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شود، انطباق  هایی مانند کتاب من منتقل می جامعه مدنی در غرب از راه نوشته

 .آن با جامعه ایران به عهده کوشندگان جامعه مدنی است

 
ها وجود ندارد؟ تصور  توانم بپرسم که چرا هیچ روایت انتقادی از این نظریه می -س 

 …سی داشته باشدکنم این منافاتی با روش تحقیق و نگارش متون در نمی

 

 ۷۹و  ۷۵های  من نظرات در باره جامعه مدنی در سدهاین که  - علمداری کاظم

های درسی  فرمت کتاب. ام نکته درستی است مطرح شده در کتاب را نقد نکرده

این کار . دهد که شما نقد خود را در پایان هر بخش و فصل بنویسید هم اجازه می

گردد به فصل اول و  می این نقد هم بیشتر بر البته. ستدر این کتاب من نشده ا

بازتاب دادن نظریات اندیشمندان . دوم کتاب که بیشتر نقل نظری است، تا تجربی

مختلف، و گاهی متضاد در باره جامعه مدنی خود به خواننده کمک خواهد کرد 

ده مقایسه نظراتی که در کتاب آم .که دریابد یک نظر واحد وجود نداشته و ندارد

اتی که توضیح طور نسبی نظر هدهد که خودش ب به خواننده این فرصت را هم می

 .ها دارند را بشناسد روشن تری با واقعیت

 
شما در توضیح روش تحقیق و برآیند عینی این روش گفتید که دانش مربوط به  -س 

شود و  هایی مانند کتاب حاضر منتقل می ساخت جامعه مدنی در غرب از راه نوشته

با این توضیح باید به . باق آن با جامعه ایران به عهده کوشندگان جامعه مدنی استانط

ی مدنی که  های جامعه آیا مفاهیم و تئوریاین که یک پرسش عمده فکر کرد و آن 

ویژه  و به)ست در تمامی جوامع انسانی  امریکایی –جهان اروپایی  محصول زیست

 قابل تعمیم هستند؟( جغرافیای پرتنش خاورمیانه

 
نخست چیستی و . جا باید دو اصل را از هم تفکیک کرد در این -علمداریکاظم  

ضرورت جامعه مدنی برای اداره بهتر جامعۀ مدرن، که جهانشمول است و تابع 

واداری یا حق تشکل صنفی، سازمان زنان، اقوام، جغرافیای خاصی نیست، مانند ر

مانند تشکل ( ان جی او)های مردم بنیاد  ای، تشکل های خیره مذاهب، سازمان

حفظ محیط زیست، و پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و شهروندان در 

 .های نهادهای سیاسی و اقتصادی و غیره برابرقانون شکنی
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دراین مورد نیز یک بخش عام دارد . ها است لگونه تشک دوم چگونگی ایجاد این 

معلمان و یا هر  ٬شود، مانند اتحادیه مستقل کارگران که شامل همه جوامع می

گروه صنفی دیگر؛ و یک بخش خاص، یعنی چگونگی ایجاد آن تشکل ها در یک 

های خاص محیط اجتماعی و فرهنگی که واگذار به  جامعه با رعایت ویژگی

آن کوشندگان نیز از مطالعه و فراگرفتن . شود جامعه می  کوشندگان مدنی آن

 .ز نیستندنیا چیستی جامعه مدنی و تجارب جوامع دیگر بی

که کارگران، رانندگان اتوبوس، وکال، معلمان باید حق تشکیل اتحادیۀ مستقل   این

از دولت و دیگران برای محافظت از حقوق مشخص مدنی وصنفی داشته باشند 

نه وکال برای . جهانشمول و همگانی است و به جغرافیای خاصی مربوط نیست

یک واقعیت همگانی دیگر . آنحقوق رانندگان اتوبوس دلسوزند و نه برعکس 

های مستقل  دهند مردم تشکل های دیکتاتوری اجازه نمی وجود دارد که دولت

. دهند اندیشیدن را نمی حق همان گونه کهباشند، مدنی وصنفی خود را داشته 

های مستقل مدنی و  مردم آزادند که تشکلدموکراتیک که درجوامع   درحالی

گذر از سد دیکتاتوری . د از حقوق خود دفاع کنندصنفی خود را بسازند تا بتوانن

گونه جوامع یک گروه موسیقی هم   در این. هم محدود به جامعه مدنی نیست

سد  یحتتواند به را یک نویسنده هم نمی. تواند آزادانه کنسرت برگزار کند نمی

 .سانسور را بشکند

 

در جغرافیای  بخواهند مثالًی مدنی تا  ماجرا این است که برخی از مفاهیم جامعه - س

تازه در ! چینی کرد ها سال باید زمینه ها و شاید ده بار بنشیند سال تنش خاورمیانه بهپر

این جغرافیا عالوه بر دولت و نهاد قدرت با موانع دیگری نیز روبرو هستیم؛ از سنت 

 …گرفته تا مذهب و

 

گی در دیکتاتوری و جوامع مسلمان در خاورمیانه محکوم به زند -علمداریکاظم 

اند و  بسیاری از این جوامع به درجات مختلف متحول شده. عقب ماندگی نیستند

زیرا غرب از ما پیشی گرفته است و درموارد . منبع این تحول هم غرب بوده است

غربی بودن برابر با بد بودن، و ایرانی بودن برابر با . بسیار الگوی جهان شده است
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تر از ما  ها پیش قوق زنان، مانند حق رأی را غربیکسب ح. خوب بودن نیست

رهبران جمهوری اسالمی زمانی که محمد رضا شاه در سال . آموختند و بکاربردند

حق رأی زنان را به رسمیت شناخت با آن سخت مخالفت کردند، و با  ۷۵۰۷

جالب است امروز که به . پیش کشیدن واشریعتا مردم را به خیابان کشاندند

خرداد، یعنی  ۷۳و  ۷۰اند، باز روزهای  دن حق رأی زنان واقف شدهدرست بو

روزهای اعتراض علیه رسمیت یافتن حق رأی زنان را تعطیل عمومی اعالم 

امروز نه تنها معترض حق . کنند و نپذیرفته اند که ان زمان اشتباه می کردند می

این ارزش را آن روز با انگ . رأی زنان نیستند، زنان نماینده در مجلس هم هستند

 .ندکرد غربی و ضد اسالمی بودن رد می

در صدر مشروطیت بخشی از روحانیت همراه محمدعلی شاه و تزار روس با 

گذاری در ایران مخالفت کردند و تا حد به توپ بستن  تشکیل مجلس قانون

مجلس، و اعدام شدن به خاطرآن پیش رفتند؛ امروز که مجلس یکی از ارکان 

فضل اهلل  نظام است باز نام مخالفان شکل گیری مجلس نمایندگان، یعنی شیخ

وقتی جامعه عادت به اندیشیدن نداشته . کنند نوری را بزرگ و او را تحسین می

فراموش نباید کرد، زمانی که . رود که از چه و که باید تقدیر کند باشد، یادش می

 کرد، مخالفت می سدۀ بیستمنیت با تشکیل مجلس در آستانه بخشی از روحا

پارلمان هم یک . گذشت و فرانسه می از تجربه پارلمان درانگلستان سده هفت

ای را هم ازغرب  اصل تفکیک قوای سه گانه، آموزش مدرسه. پدیده غربی است

های صنفی را که بخشی از جامعه مدنی است در  حق تشکیل اتحادیه. ایم آموخته

ولی موقع اجرا با . ایم قانون اساسی کنونی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته

رواداری انسان با انسان، وجه دیگری از جامعه مدنی، غربی . مکنی آن مخالفت می

این که یک فرد صاحب حقوق از جمله حقوق مدنی باشد غربی و . و شرقی ندارد

انسان در هر کجای . آزاد غربی و شرقی ندارد اندیشه همان گونه که. نداردشرقی 

های  تشود، اما دول زاده می کره خاک آزاد و با حق طبیعی و حقوق بشر

کنند که آن  کنند، و گاهی وانمود می دیکتاتوری آن حقوق را از افراد سلب می

 .غربی است و با فرهنگ ما خوانایی ندارد
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اند با طرح  گرایی را مطرح کرده شناسانی که بحث بومی گروهی از جامعه -س 

ا وارد ازا پیدا کرد نقدهایی ر هایی که نتوان در جغرافیای مقصد برایش مابه اندیشه

 توان براساس پارادایمی که مثال هابز یا الک و یا در که آیا می  ازجمله این ٬دانند می

ای  کند، زمینه همین اواخر والزر در تحلیل بافت و ساختار اخالقی جامعه مدنی ارائه می

که هنوز در بسیاری از مفاهیم ابتدایی )برای زیست اینجایی و اکنونی انسان ایرانی 

 یافت؟( هایی جدی است مدنی نظیر رواداری در بدنه جامعه دچار تعارضجامعه 

 
که چرا ما نیاز داریم آثار الک، هابز، هگل، مارکس و   این -علمداریکاظم  

ها با دیدهای  گرامشی را درباره جامعه مدنی بخوانیم دلیلش این است که آن

رای جامعه مدرن فلسفی مختلف در باره چیستی، چرایی، و ضرورت این پدیده ب

اند و جوامع غربی قانع شدند که جامعه مدنی برای حفظ مدنیت  در گذشته نوشته

توانند با استفاده از  جوامع دیگر نیزمی. کراسی و حقوق شهروندی الزم استوو دم

توان گفت  نمی. ها به پیشرفت و توسعه جامعه خود کمک کنند آن منابع و تجربه

اندیشد، اما انسان شرقی حق اندیشیدن ندارد و یا انسان غربی آزاد است که بی

. کنند اندیشند و برای او تعیین تکلیف می جای او دولت یا نهاد مذهب می به

دولت و نظارت مدنی برعملکرد آن، دموکراتیک توان گفت که انتخاب آزاد و  نمی

های زیست  وجه دیگری از جامعه مدنی، حق مردم درغرب است، اما با ویژگی

 .طی ما خوانایی نداردمحی

بسیاری از دستاوردهای انسانی نخست در یک یا چند جامعه اختراع یا کشف، و 

بسیاری از . شوند؛ مانند علوم و تکنولوژی جا به جوامع دیگر پخش می سپس از آن

های جامعه مدنی در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی زیر عنوان  جنبه

ست که سلطه انحصاری قدرت، که تمام ا در آناشکال . حقوق ملت آمده است

 .دهد آن قوانین اجرا شود های کنترل جامعه را در اختیار گرفته اجازه نمی اهرم

اند که جامعه مدنی  برخی از کشورهای شرقی مانند هند و چین هم امروز دریافته

حال اگر دولت . کمک دولت برای اداره بهتر جامعه و قانونمند کردن آن است

های مدنی  د قانون شکن باشد، جامعه مدنی مستقل را دوست ندارد، و تشکلخو

ها  این. اش باشد آورد که درخدمت اهداف سیاسی وابسته به خودش را بوجود می

اشکال . دهد که مشکل غربی و یا غیر غربی بودن جامعه مدنی نیست نشان می
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ان بدون جامعه مدنی سبب خواهد شد که شهروند. نوع سیاست حاکم است

 .مداخله دولت با هم مراوده عادالنه و قانونی و مستند داشته باشند

ها به  دهد دختربچه هایی از افغانستان و پاکستان اجازه نمی طالبان در بخش 

این . اند در نیجریه نیز چنین کرده« بوکو حرام»بنیادگراهای . مدرسه بروند

ه طالب با تحریک برخی زمانی ک. وضعیت نمایشی از گذشته دور ایران است

کند،  ای که دین را سست می مدارس رشدیه را در تبریز و تهران به بهانه ٬مراجع

 .ها بودند خانه ها مانند طالبان خواهان حفظ مکتب آن. کردند تخریب می

 
آنچه خود »ای موسوم به  پردازان در ادامه اندیشه البته گروهی از همان نظریه -س

این مفاهیم را در فرهنگ خودی و بومی بیابند طوری که حتا سعی دارند « ...داشت 

مدعی هستند « بشر اسالمی حقوق«  پردازان فقه شیعی با طرح نظریه ست نظریه چندی

 ...مست کامل نیست و ما بهترش را داریکه این چیزی که در غرب ه

 

کراسی و وطور که گفتید برخی هنوز در پی ساختن دم همان -کاظم علمداری

ها  که این  توجه به این اند بی جامعه مدنی بومی و حقوق بشر و مردم ساالری دینی

حقوق بشر ایرانی و انگلیسی . اند و بومی و غیر بومی ندارند هایی جهانشمول پدیده

. کراسی هم یک فرایند استودم. بشر، بشر است و صاحب حقوق. فرق ندارد

. یا مراحل اولیه این فرایند هستند تر در آغاز توان گفت کشورهای عقب مانده می

ایده . های بومی و غیر بومی تقسیم کرد کراسی را بر اساس معیاروتوان دم ولی نمی

پوشش  کراسی و حقوق بشر بومی را برخی از فقها، مانند مصباج یزدی بیودم

همه تکلیف است، و آن را خدا تعیین کرده . یعنی بشرحقی ندارد. کنند بیان می

اما همین آدم که . گوید داند و به مردم می را می  وز هم ولی فقیه آناست و امر

خورد، صدایش  معتقد است رأی مردم نقشی ندارد، وقتی در انتخاباتی شکست می

 .دهد های اجتماعی را نشان می این نقش واقعیت. آید در نمی

ید معیار کنند، با کراسی بومی استفاده میودسته از روشنفکرانی که از واژه دم آن 

و دموکراتیک کراسی در جهان ورا با دم  خودشان را مشخص کنند و فرق آن

من معیاری برای این جدایی . هایی با پسوند اسالمی مشخص کنند کراسیودم

کراسی را یک نوع اما در مراحل مختلف یک فرایند دراز مدت وشناسم و دم نمی
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 .ای به آخر نرسیده است بینم که در هیچ جامعه می

هگل، ادیسون، باخ و  امعه ما یا جامعه افغانستان جان الک، هابز، مونتسکیو وج

ای عهد  ما مجبور شدیم برای بیرون رفتن از نظام قبیله اگر. بتهوون تولید نکرد

قانون اساسی عصر مشروطیت را از فرانسه و بلژیک بگیریم، ایرادی هم  ٬قاجار

آقای حسن روحانی نقل . هابز بیاموزیمالک و  فواید جامعه مدنی از ندارد که در

کردند  ش تبدیل میها را به حمام دو سال قبل زمانی که خزینه ۳۴ کند حدود می

های  آبوشو در  ها هنوزشست آن. ندکرد با آن مخالفت می انبرخی از روحانی

همان    .آور استامروز این تصور خنده. دادند ح مینه را بر دوش ترجییکثیف خر

روز ممکن است مخالف جامعه مدنی یا استفاده از اینترنت، تلگرام و ها ام تیپ

بخش مردم  ها منابع آگاهی زیرا این شبکه. دباشند و آن را حرام اعالم کنن وایبر

ها برای تشخیص  آن ها دوست ندارند مردم منبع و مرجعی جز شده است و آن

ای به حقوق بشر، و  برخوردهای مشابه. درست از نادرست در اختیار داشته باشند

 حقوق بشر»و « مردم ساالری اسالمی»شود و به جای آن  کراسی میودم

بودن  و حقوق بشر را زیر عنوان اسالمی کراسیواند تا نقض دم ساخته« اسالمی

 .توجیه کنند

پیما  تر و موشک قاره تر از ساخت اتومبیل، کامپیو ساخت جامعه مدنی دشوار

های حکومتی است  دشواری آن در رفع ممانعت. ایم آموختهنیست که از دیگران 

  .داند با منافع خود می که جامعه مدنی مستقل را مغایر
 

تغییر دین  اشود و المذهبی و حت سی قلمداد میدر جوامعی که دین امری سیا -س

مثابه یک جرم سیاسی عواقب قضایی سنگینی درپی دارد، افراد  به( ایران ویژه در به)

دین را امری خصوصی  ،از آن جامعه شوند که حتا در خارج مدار طوری تربیت می دین

این موضوع بخصوص در بحث . از منکر برآیند معروف و نهی لقی نکنند و در جهت امربهت

  در ایران شهروند خوب امربه ست چراکه مثالً ساز مجادالت بسیاری مهاجرت زمینه

کار در غرب یعنی  کند اما همین می( ل مذهبییمسا نه در امور شهری که فقط در)فمعرو

ها و  از این حیث در جوامع توتالیتر فارغ از بحث حکومت! ورود به حوزه خصوصی افراد

های مدنیت و فرهنگ عمومی دارند ما با وضعیتی  نقشی که آنان در انسداد شریان

ست که من از  استبدادی در بطن و زیرپوست جامعه مواجه هستیم که زاییده مفهومی
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جهانی که در آن هزاران قابیل برادر  کنم؛ زیست جهان ستیزه یاد می آن با عنوان زیست

در این وضعیت استبدادی به تعبیری حتا پیکارگران . گذرانند وار در کنار هم روزگار می

های آن ساختار استبدادی آلوده باشند  بار، خود نیز به آلودگی با این پدیده شوم و تباهی

هایی که دلپسندشان نیست؛ با  ها و اعتراض به دلیل پرورشی استبدادی، با اندیشه و

است برخورد کرده،  استدالل و خردمداری هخالی از هرگون ها که اساساً همان شیوه

هایی که محصول تربیت تاریخی مستبدانه خودشان است آن  کوشند با روش می

است که شکل مواجهه   حال پرسیدنی. پارندهای انتقادی و اعتراضی را به گور بس اندیشه

با این توضیح که ممکن است همین االن من واجد )جامعه مدنی پیشرو با چنین وضعیتی 

 چگونه است؟( هایی باشم چنین ویژگی

 

نخست الزم است یاد آوری کنیم که نباید تصور کرد در  -علمداریکاظم  

گونه  جوامعی که امروز از جامعه مدنی قوی و مستقل برخوردارند همیشه این

هایشان با مقاومت و مقابله  ها هم روزی از پایه آغاز کردند و خواست آن. اند بوده

نه تنها در  تفاوت در آن است که غرب. های حاکم، از جمله کلیسا روبرو شد قدرت

های مختلف تمدن مدرن پیشرو بوده  زمینه جامعه مدنی، بلکه در تمام جنبه

هزاران  آورد، و کار وجود می  یعنی رشد صنعتی، موج گسترده کارگران را به. است

امتیاز امروز این   .های برابر به تشکیالت مدنی و صنفی کشیده شد نفر با خواست

کشورهای پیشرو این امتیاز و . را پیش رو داریمها  است که ما الگو و تجربه آن

ایم که جامعه  امروز ما از تجربه غرب آموخته. ها بیاموزند الگو را نداشتند که از آن

کراسی، اگر وکراسی است، و بدون جامعه مدنی مستقل و قوی دمومدنی حافظ دم

نیز  ۷۵۳۱این تجربه را ما خود از انقالب . دست آید پایدار نخواهد مانده هم ب

که آزادی بدست آمده در انقالب پایدار نماند این بود که  دلیل این. ایم آموخته

نهادهای مدنی مستقل و مدرن برای حفاظت از آن و البته احزاب مدافع 

 .کراسی وجود نداشتودم

جهان  و زیست یا عامل، یعنی جغرافیای انسانی پرسش خود به دو واژۀ شما در 

نیست که برخی از مشکالت، از جمله نازل بودن رواداری و شک . اید اشاره کرده

های هابیلی و قابیلی، در جامعه جاری  عدم تحمل غیر، یا گرایش به خشونت

ها را  نها خود منبع، ریشه و عوارض فرهنگی دارد که باید آ این واقعیت. است
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اما  .ساز است انسان فرهنگ گونه که همان. ساز است زیرا فرهنگ انسان. شناخت

های  نهاد ها تابع تغییرات در ساختار آن. های فرهنگی بقای ابدی ندارند همه ارزش

های فرهنگی امروز جامعه ایران  ارزش. اند اجتماعی به ویژه نهاد سیاست و مذهب

درست است که فرهنگ . نه با صدسال قبل یکی است و نه با دوره پیش از انقالب

اما در دراز . نده ساختارهای اجتماعی باشدتواند نگهدار هایی می خود در دوره

مدت به موازات دگرگونی در مناسبات درون نهادی و میان نهادی، خود نیز تغییر 

شناختی آن، یعنی شیوه زندگی،  در اینجا من از فرهنگ، با تعریف جامعه. کند می

 برم، که منبع تغذیه های بافت جامعه، نه صرفا هنر و ادبیات، اسم می یا ارزش

 .فکری و رفتاری مردم است

نهاد قدرت سیاسی . اید شما به درستی وجود قدرت استبدادی را عمده دیده 

حال شما در نظر بگیرید که . ترین و تعیین کننده مناسبات در جامعه است بزرگ

این نهاد قدرتمند با نهاد دین درهم آمیخته شوند و سیاست مشترکی را اعمال 

. ها را تابع اراده خود خواهند کرد بسیاری از معیارطبیعی است که . کنند

خواهد در تغییر  جامعه مدنی مورد نظر، می. دگرگونی این وضعیت ساده نیست

نهادهای جامعه پذیرای جامعه  اگر. مطلوب حاکم دگرگونی ایجاد کند وضعیت نا

جاست که قدرت سلطه اجازه  مشکل آن. مدنی باشند، تمام مشکل حل شده است

رغم این مانع  دهد و مدافعان جامعه مدنی، علی ید جامعه مدنی را نموجو

انسانی  توان جغرافیای اسم این موانع را نمی. وجود آورنده را ب  خواهند آن می

توان از سد آن گذر  گونه می هله اصلی همین است که چئاما با هرنام، مس. گذاشت

 .کرد

 

شود،  مانع از ساخت جامعه مدنی میاما این فقط دیکتاتوری دولتی نیست که  - س

 …خویش، در ساخت این نابردباری نقش دارند مردمانی در لباس قابیل برادر

  

گفته  شاید بتوان گفت که یک واقعیت در پرسش توصیفی شما نا -علمداریکاظم 

مردم . مانده است و آن رو در رویی جامعه با حکومت در ابعاد مختلف است

خواهد به  جامعه مدنی می. اند قدرت چه مدنی و صنفی بی سازمان، چه سیاسی، بی
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های فقهی حکومت با هر روشی که  ها و ارزش مردم با معیار. ها قدرت بدهد آن

اما نظام از همه امکانات جامعه از . کنند ها باشند مقابله می درخور شرایط آن

 .ستثروت و ابزار تبلیغات و اهرم مجازات و سرکوب و پاداش برخوردار ا

دهید، به یک پدیده  تفاوت کالنی که شما به جغرافیای انسانی نسبت می 

تاریخی، یعنی محوریت مذهب در دنیای پیشا مدرن، و محوریت قانون در دوره 

درجوامعی که نهاد جامعه مدنی پا گرفته است به آن دلیل . مدرن برمی گردد

کنند الهی وغیر  د میاست که قانون انسان ساخته به جای مذهب و فقه که وانمو

 .ها قرار گرفته است ها و رفتار قابل تغییر، معیار ارزش

 
در خوانش کتاب شما مخاطبی که در جستجوی آموختن درباره سرشت و  -س 

است وقتی به سرنوشت نهادهای مدنی در ساختارهای توتالیتر   سرنوشت جامعه مدنی

شود که در آن به نقش جامعه  میرسد تنها با یک فصل کوتاه مواجه  غیرمذهبی می

شده اما در این   پرداخته( شوروی و مدعیان چپ)های خودکامه چپ  مدنی در حکومت

غیرمستقیم نهادهای مدنی در ساختارهای  بحثی در بررسی سرکوب عمدتاً کتاب عمالً

از سوی دیگر حضرتعالی حداقل در این فصل با . گرا و کنسرواتیو وجود ندارد راست

از کنار دیگر ( با گستردگی غیرقابل اجتنابش)انی اتحاد جماهیر شوروی و چپ هم این

دموکراتیک نظیر کشورهای حوزه  های سیاسی منتسب به جریان سوسیالساختار

که با قرائتی دموکراتیک از مفاهیم چپ و سوسیالیستی از جمله در بحث )اسکاندیناوی 

( ای بسیار پویا نقش داشته باشند نیی مد اند در ساخت جامعه رفاه اقتصادی توانسته

گرایی در  ها بیش از مدعیان چپ است که اگر نگوییم راست  این درحالی. اید گذشته

از سوی دیگر به . اند این سرکوب کمتر هم نبوده است سرکوب جامعه مدنی نقش داشته

ها اگر نخواهیم حوزه اسکاندیناوی را چپ بدانیم  باور بسیاری از نئومارکسیست

ها  که در این کتاب خبری از راست  توانیم شوروی را نیز چپ معرفی کنیم ضمن این نمی

 پذیرید؟ آیا این نقد را می. یا کنسرواتیوها نیست

 
 توانم مدعی باشم که درباره جامعه مدنی، و البته من نمی -علمداریکاظم 

اما فصل . دانم نمی. ام کشورهای چپ و راست تعادل را حفظ کرده سرکوب آن در

، وضعیت جامعه مدنی، به ویژه هفتم کتاب، با عنوان جامعه مدنی در خاورمیانه

های کارگری در مصر، عراق، سوریه را در نیم قرن  گیری و سرکوب اتحادیه شکل
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 گذشته، و همچنین تعطیل کردن مرکز مطالعات جامعه مدنیِ ابن خلدون در

هایی از  م، رئیس این مرکز نمونهمصر و محاکمه و زندانی کردن سعدالدین ابراهی

مرکز ابن خلدون . سرکوب جامعه مدنی در کشورهای راست و محافظه کارند

ام، با سی کادر دانشگاهی مستقر در دانشگاه  در کتاب تشریح کرده همان گونه که

آمریکایی قاهره نزدیک به دو دهه به مطالعه و آموزش جامعه مدنی در تمام 

های مختلف،  افزون بر کتاب. پرداخت یژه مصر میکشورهای مسلمان، به و

. کردند منتشر می« جامعه مدنی»ای به دو زبان عربی و انگلیسی باعنوان  ماهنامه

 .کاری که در کشورهای دیگر سابقه نداشت

، ۷۵۳۱وضعیت جامعه مدنی و سرکوب آن درایران، چه قبل و چه بعد از انقالب  

 در. ام داگانه، در فصل هشتم توضیح دادهطور جه ، و هم ب۱هم قدری در فصل 

البته توضیحات . باره مبارزات مدنی زنان نیز در فصل چهارم توضیح شده است

بررسی و توضیحات شامل . شود محدود به این چند کشوری که نام بردم نمی

کشورهای خاورمیانه از عربستان تا اسرائیل را نیز  وضعیت جامعه مدنی در دیگر

 .شود می

 
دموکراتیک  ی غرب با ساختارهای کامالً این ماجرا در مورد کشورهای توسعه یافته -س 

هایی قدرت گرفته و  چگونه است؟ در همین غرب گاه با انتخاب همین مردم، دولت

راست  ،ها با آن تعریف هرچند تقریبا همه دولت)گرایانه  گیرند که با رویکردی راست می

 …پردازند و کنسرواتیو به سرکوب جامعه مدنی می( هستند چون چپی وجود ندارد

  

های مدنی در کشورهای  هایی از سرکوب سازمان کاش شما نمونه -علمداریکاظم 

یک تفاوت اساسی . تر به آن پاسخ داد دادید که بتوان روشن غرب میدموکراتیک 

ود بخش غیردولتی، یا خصوصی و غیردمکراتیک، وجدموکراتیک میان جوامع 

که در  درحالی. غرب استدموکراتیک برابر بخش دولتی در کشورهای  قوی، در

کشورهای دیکتاتوری بیشتر امور، از جمله اقتصاد در کنترل مستقیم و غیر 

تفاوت دیگر تفکیک واقعی سه قوه اجرایی، قضایی و قانون . مستقیم دولت است

در حالی که در . کراسی استوهای اساسی دم گذاری، به عنوان یکی از ستون
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واقعیت . کشوهای دیکتاتوری معموال فقط اسمی تفکیک قوای سه گانه وجود دارد

های مختلف  ها تشکل جامعه مدنی کوچک و بزرگ، در زمینه که میلیون دیگر این

های  های اجرایی و پشتیبان احزاب، تا سازمان سیاسی، مانند احزاب، کمیته

ها مدافع حقوق بشر،  جتماعی، اقتصادی، مذهبی، چپ و راست، سازمانفرهنگی، ا

های  های زنان، اقلیت ها، سازمان باش حیوانات، محافظت از محیط زیست، دیگر

های صنفی و غیره وجود دارند و به طور  نژادی، قومی، دینی، هنرمندان، اتحادیه

د مانع حضور وفعالیت توان دولت نمی. کنند قانونی و مستقل از دولت فعالیت می

های مدنی با یکدیگر یا با دولت  و اگراختالفی میان تشکل. شود ها بشود و نمی آن

برخی از این . گیرد روی دهد، دادگاه با حضور وکالی دو طرف تصمیم می

های  ها هزار تشکل ده. ای هستند و فعالیت بین المللی دارند ها خیریه سازمان

. کنند های اینترنتی آزادنه فعالیت می ، روزنامه، سایتای، رادیو، تلویزیون رسانه

تشکیل اتحادیه آزاد است و کارفرما مجبور به مذاکره وتوافق با نمایندگان اتحادیه 

غرب این واقعیت پذیرفته شده است که جامعه دموکراتیک در جوامع . هاست

در عمل آنها . مدنی هم چالش گر و هم پشتوانه جامعه سیاسی، یعنی دولت است

زیرا بخشی از . و تجربه دریافته اند که کشورداری از این راه آسان تراست

کند و  گیرد دولت درآن دخالت نمی هایی که میان شهروندان انجام می فعالیت

که اختالفی پیش بیاید که  آن آیند، مگر ق قانون با هم کنار میشهروندان مطاب

دولت فقط موظف است که . شود یداوری آن به دادگاه و هیئت منصفه گذارده م

 .حقوق شهروندان دراین میان ضایع نشود

 
ن کشورهای بیماهوی میان ساختار جامعه مدنی های  پس باید پرسید چه تفاوت -س 

 کار وجود دارد؟ حوزه اسکاندیناوی و کشورهای بلوک شرق، راست و محافظه

  

جامعه مدنی در کشورهای اسکاندیناوی با کشورهای  یها ویژگی -علمداریکاظم 

در اینجا سرکوبی در میان نبوده است، بلکه . بلوک شرق خیلی متفاوت بوده است

در این باره هم . های جامعه مدنی عضو شوند شدند که درسازمان مردم تشویق می

 های مدنی تفاوت هایی میان کشورهای چپ و درحوزه فعالیت. توضیح خواهم داد
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درکشورهای سوسیالیستی جامعه مدنی، . راست و محافظه کار وجود داشته است

آنچه بود . های مستقل از دولت و حزب حاکم وجود نداشت از جمله اتحادیه

ها درون  پس دلیلی برای سرکوب آن وجود نداشت، یا سرکوب. دولتی بود

کیالت مدنی تش. هر تالشی برای ایجاد جامعه مدنی سرکوب می شد. سازمانی بود

ها  این دولت. در ایرانِ امروز بوده است« خانه کارگر»وابسته به دولت چیزی شبیه 

ها اجازه فعالیت  کردند و به آن مدنی مستقل از دولت را تحمل نمی نهادهای

اجازه حضورحزب  ها آن. که احزاب انحصاری و دولتی بودند همان گونه. داند نمی

رانی شرکت  یه مستقل رانندگان اتوبوساتحاد»اگر شما . دادند غیر دولتی را نمی

توانید تفاوت اتحادیه دولتی و مستقل را بهتر  را در نظر بگیرید می« واحد تهران

رانی را  م اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسدولت جمهوری اسالمی ه. ببینید

 .کند ها را سرکوب می کند و به شدت آن تحمل نمی

 در خواهی، مانند جنبش همبستگی در لهستان، و تا زمانی که جنبش آزادی 

برابر دولت و حزب کمونیست شکل  ارتباط با آن تشکیالت مستقل کارگری در

م وجود یا سرکوب مخالفان سیاسی به طور داام. نگرفته بود سرکوبی هم نبود

ن مستقل از گیری ساما وب به این صورت بود که اجازه شکلسرک اصوالً. داشت

، رکا گرا و محافظه های راست درکشورهایی با دولت. دادند غالب را نمیتنها حزب 

های مدنی مانند اتحادیه و احزاب سیاسی مستقل  مانند کشورهای عربی سازمان

از دولت در برابر نهادهای قدرت دولتی و اقتصادی در پی کسب و محافظت 

واره با قدرت بنابراین هم. حقوق اعضای اتحادیه و همچنین دولت وجود داشتند

های  نمونه. شوند و می شدند حاکم در تضاد و تقابل بودند و هستند و سرکوب می

 .ام را در فصل هفتم توضیح داده  آن

از  تر کراسی در کشورهای اسکاندیناوی قدمتی حتا طوالنیودم پدیده سوسیال 

 داری اختار اقتصادی این کشورها سرمایهس. سوسیالیسم در روسیه و چین دارد

اما میزان ثروت . لیبرال، یعنی حفظ مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و سودبری است

سودبری و رقابت از راه دو مکانیسم، یعنی مالیات تصاعدی، و فراهم کردن  و

وجه . شود خدمات اجتماعی رایگان یا ارزان قیمت توسط دولت مهار می

. کراسی استودمدیگرتفاوت وجود احزاب مختلف، رقابت سیاسی، رعایت وحفظ 
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نیز براساس معیارهای مارکسیسم و لیبرالسم شکل دموکراتیک احزاب سوسیال 

بالیزاسیون و گسترش امکان اما با فروپاشی بلوک شرق، و همچنین گلو. گرفتند

رقابت . داری بیشتر شده است در خارج از کشور گرایش به سرمایهگذاری  سرمایه

برخالف کشورهای . تر شده است های راست هم جدی با احزاب با گرایش

اند،  علیه لیبرالیسم بوده سوسیالیستی سابق، مانند روسیه و چین که شدیداً

 .دمکراسی است کراسی وجه برجسته سوسیالودم لیبرال

 

باید « دمکراسی است دمکراسی وجه برجسته سوسیال لیبرال»گویید  اما وقتی می -س 

دموکراسی  دموکراسی و سوسیال همانی لیبرال اینبه یک نقد اساسی متفکران چپ که 

 …دانند پاسخی داشته باشید را غیر دقیق و غیرعلمی می

 

کراسی یکی نیستند اما یک وجه ودم کراسی و سوسیالودم لیبرال -علمداریکاظم 

مشترک دارند و آن لیبرالیسم، یعنی آزادی فرد است که برای هر دو سیستم، 

در . کراسی وجه مشترک این دو واژه استوبنابراین دم. آورد دمکراسی فراهم می

به . شود کراسی است، از لیبرالیسم گرفته میواساس آزادی فرد، که وجهی از دم

بدون سرمایه  همان گونه کهکراسی بدون لیبرالیسم وجود ندارد، وعبارت دیگر دم

ها  آنکراسی غایب بود و ودر کشورهای سوسیالیستی سابق، دم. داری وجود ندارد

در فرهنگ سیاسی چپ سنتی نیز همین گونه . وزیدند به لیبرالیسم نفرت می

دانستند که علیه مخالفان خود  ها لیبرال و لیبرالیسم را دشنامی می آن. بوده است

بخشی از چپ ایران، مانند حزب توده، در آغاز انقالب به شدت . گرفتند کار میه ب

زیرا او را نماد لیبرالیسم در سیاست ایران  .کردند علیه مهندس بازرگان تبلیغ می

ا او به شدت علیه کردند زیر خمینی دفاع میاهلل  آیتبرعکس از . دانستند می

این فرهنگ سیاسی معیوب . گونه آزادی فردی و تمدن مدرن بودلیبرالیسم و هر

 .اندیشی خود را دید ثمره کج

کراسی ودم در سوسیالاسی گفتم که در واقعیت کرودم من در توضیح سوسیال 

داری است  بری، که وجوه برجسته سرمایه مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و سود
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وجه دیگر،  در. داری بر اساس فلسفه لیبرالیسم قرار دارد سرمایه وجود دارد و

طور تاریخی بر فلسفه مارکسیسم، که خواستار تأمین حقوق  هکراسی بودم سوسیال

که در سوسیالیسمی که در   در حالی. گیرد می اجتماعی توسط دولت است، قرار

کراسی و آزادی فرد غایب بود و به جای آن دیکتاتوری وبلوک شرق حاکم بود، دم

وسیال درکشورهای س. های ایدئولوژیک سلطه داشت حزبی، تصفیه حساب

داری غرب وجهی از لیبرالیسم یعنی حفاظت از  و کشورهای سرمایهدموکراتیک 

شود، حتا  وق بشر به طور قانونی با درجات مختلف تأمین میحقوق طبیعی و حق

های مالی و حقوقی  ها از حمایت مهاجران خارجی در این کشور. ها برای خارجی

. ها فلسفه لیبرالیسم است کشورزیرا اساس قوانین در این . ها برخوردارند دولت

پرداخته باشند، که کار کرده و یا مالیات  آن مهاجران مسن در این جوامع بی احت

. مشابهی با شهروندان بومی برخوردارند سهم بازنشستگی گرفته و از مزایای تقریباً

ها در  این حمایت میزان. این حقوق از فلسفه لیبرالیسم گرفته شده است

شما . داری غرب بیشتر است از کشورهای سرمایهدموکراتیک  کشورهای سوسیال

ی سابق که با فلسفه لیبرالیسم بیگانه و این مزایا را در کشورهای سوسیالیست

ها به طور تاریخی به کشورهایی  به همین دلیل مهاجرت. بینید اند نمی دشمن بوده

 .گونه است هنوز هم این. اند بوده است که بر اساس فلسفه لیبرالیسم شکل گرفته

 
وسعه تهای شما به این نتیجه رسید که بهترین زمینه برای  توان از حرف آیا می -س 

 دموکراتیک است؟  سوسیال جامعه مدنی ساختار

 

. کراسی نیستودم توسعه جامعه مدنی نیاز به سوسیالبرای  -علمداریکاظم 

برعکس، برای گسترش و تعمیق سوسیال . لیبرالیسم یا آزادی فرد اساس آن است

. گیر و گسترده در ابعاد مختلف آن ضرورت دارد جامعه مدنی همه ٬کراسیودم

ها در این کشورها  های مدنی از جمله اتحادیه میزان عضویت مردم در سازمان

داری و  سرمایه این رقم در هیچ کشور. درصد است ۱۴بسیار باال، تا حد 

فرهنگی نیز حس همکاری و  نظر از. کراسی غرب هم سابقه نداشته و نداردودم
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ی از دالیل نرخ شاید یک. محافظت از حقوق همگانی، دراین جوامع متفاوت است

های  عضویت مردم در نهاد. پائین جرم و جنایت دراین کشورها همین ویژگی است

مدنی خود اهرم بزرگی برای کنترل دولت، احزاب سیاسی و فعالیت نهادهای 

 .اقتصادی و محافظت از حقوق مردم است

کراسی الگوی مناسبی برای همه کشورهای پیشرفته صنعتی است یا ودم سوسیال 

های  در همه جوامع پیش زمینه. کراسی شناخته شده استوترین نوع دمبه

در وهله نخست باید سرمایه داری صنعتی رشد . کراسی وجود نداردودم سوسیال

. کرده باشد و ثروت جامعه در حدی باشد که بتوان رفاه عمومی را فراهم آورد

ش کنترل آزادی فردی و اجتماعی، فرهنگ مدنی و رواداری، و همچنین پذیر

های سوسیال  پیش زمینه های اقتصادی در چارچوب قانون از رفتار دولت و نهاد

هیچ یک از این عوامل را نمی  شما در کشوری مانند ایران تقریباً. کراسی استودم

بلوک درست است که برخی از نیروهای سرخورده چپ پس از فروپاشی . بینید

ها کمتر توجه  اما آن. آوردند کراسی رویودم سوسیالیستی به الگوی سوسیال

 .کراسی را نداردودم یرش سوسیالدارند که ایران هنوز آمادگی پذ

 

آیا به باور شما این موضوع . دموکرات شود تواند سوسیال گویید ایران نمی میشما  -س 

البته با یک تفاوت بنیادین در نقطه عزیمت و البته )ریشه تاریخی دارد یا چون مارکس 

و در نظر حضرتعالی )معتقدید پدیدآمدن و توسعه هر شکلی از سوسیالیسم ( مقصد

د در هایی نظیر توسعه اقتصادی است؟ آیا بای نیازمند زمینه( دموکراسی سوسیال

دامان مفهومی چون  دست بهحتا هایش را کاوید یا  روانشناسی اجتماعی ایرانیان ریشه

ی  انهروانکاو -که دکتر همایون کاتوزیان در تحلیل تاریخیشد  «مدت جامعه کوتاه»

 ؟است جامعه ایران بدان رسیده

 
کراسی یک پدیده مدرن است و بر بستر اقتصاد وسوسیال دم -علمداریکاظم 

صنعتی، پیشرفت جامعه و تولید ثروت، و سیستم حقوقی مدرن، از جمله تفکیک 

اش  اقتصاد صنعتی. جامعه ایران هنوز با تمدن مدرن زاویه دارد. گیرد قوا شکل می

های پیشا  ارزش. زند فرهنگ مدرن را با انگ غربی بودن پس می. رشد نکرده است
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هنوز جدایی . عمومی مسلط است درن از طریق سلطه مذهب سنتی بر افکارم

در باال اشاره کردم سوسیال  همان گونه که. نهاد دین از نهاد دولت رخ نداده است

کراسی در وهله نخست نیاز به باور به لیبرالیسم و دمکراسی دارد و زیر ودم

این مناسبات . روت برسدساخت جامعه نیز باید به رشد اقتصاد صنعتی و تولید ث

 .سازد را می برد و آن اگر ایجاد شود خود به خود به ضرورت جامعه مدنی پی می

هایی  ام گوشه ابمن در کت. های مارکس ارتباط دارد وجه سوسیالیستی آن به ایده

ها روی اثرات این وجه  آن. ام کراسی در سوئد را توضیح دادهودم از تجربه سوسیال

کنند که فلسفه مارکس بوده است که دولت رفاه، یعنی تأمین  آخر تکیه می

اما . های اولیه همگان را در دستور کار دولت قرار داده است کننده نیازمندی

سال گذشته کم کم با دولت رفاه کنار  ۷۳۴جامعه سوئد از نظر فرهنگی نیزدر 

فردگرایی یا . بینید های سرمایه داری غرب نمیامری که شما در کشور. آمده است

داری و برآمده از فلسفه لیبرالیسم است بیشتر  اندیوجوآلیسم که بخشی از سرمایه

های شخصی برای رشد در تمام  درست است که فرد گرایی و انگیزه. غلبه دارد

های اجتماعی نقش مهمی داشته و دارد، ولی گاهی چنان بر فرهنگ یک  زمینه

کراسی ودر سوسیال دم. آورد بار می  های منفی به آمد کند که پی ه غلبه میجامع

این تعادل . آید های اجتماعی تعادل بوجود می های فردی و نیازمندی میان انگیزه

 .ضرورت یک جامعه سالم است

 
ی مدنی بر آن  هایی که اصل بحث شما در بررسی جامعه ترین مولفه یکی از مهم -س 

ی مدنی پیش از  که اساسا جامعه  درحالی. اصل رواداری و همزیستی است ٬ابتنا یافته

ای و انسان و  این مفاهیم محصول یک جدال نقادانه و دیالکتیک میان بنیادهای فراسوژه

که حدود و ثغور )حقوق انسانی است تا همزیستی و رواداری به مثابه برآیند آن نقادی 

نمود عینی ( کند در جامعه را مشخص میمثال امر مقدس و هستی هرروزینه آدمی 

های  رحمانه ارزش ما در کتاب شما ردپای محکم و مشخصی از این نقادی بی. بیابند

آیا دلیل خاصی برای این موضوع وجود دارد که مثال . یابیم ای و فرا انسانی نمی فراسوژه

پرهیز از آمیز،  مفاهیم ایجابی جامعه مدنی نظیر رواداری و همزیستی مسالمت  به

های فرهنگی، خرافه،  بیش از نقد جامعه مدنی بر مفاهیم متصلب سنت …خشونت و

 پرداخته شده؟ …مذهب و
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این . ای زیاد پای بند نیستم های سوژه از قضا من به جدل -علمداریکاظم 

ها  های اجتماعیِ سوژه باید دید واقعیت. ام گرایش را از فلسفه پراگماتیسم گرفته

زیرا درستی و نادرستی . است  ها کم فایده و بی فایده جدل بر سر سوژه. کدامند

دهنده  م بیانگر و بازتابها را ه د سوژهپس بای. آن بر تجربه و آموزن استوار نیست

تجریدی ختم  های صرفاً در غیر این صورت به جدل. های اجتماعی دانست واقعیت

 .شود می

های اجتماعی که موضوعات علوم اجتماعی  بنابراین در اساس باید بر سر واقعیت 

کاربرد کلمات . ها وسوژه ها اند مطالعه و جدل کرد، نه صرفا در محدوده واژه

کتاب . در زیر عنوان کتاب من بیانگر این واقعیت است« ها تجربه»و « ها زمینه»

ها تنها یک  گفتار. ها باقی نمانده است ها و سوژه من در محدوده گفتارها، نظریه

دهد و آنهم از نظر شیوه کار پژوهشی و سبک  فصل از کتاب را تشکیل می

نویسنده با  شناسی این یک ضرورت آکادمیک است که خواننده بداند که نخست

. ها آشناست و خواننده هم راهنمایی برای آموزش تئوریک خود پیدا کند تئوری

ها جمع  توان در شکل گفتارها و نظریه تجارب گذشته و جوامع دیگر را نیز می

طور مثال من از تجربه لهستان و کشورهای آمریکا التین برای این ه ب. بندی کرد

تواند الگوی جوامع  و معتقدم که آن تجارب میام  منظور در کتابم استفاده کرده

گرا کردن این تجارب استفاده  تواند از بومی اینجاست که فرد می. دیگر قرار بگیرند

تجاربی که به شکل تئوری . توان بومی کرد اصولی مانند حقوق بشر را نمی. کند

ها  پدیدهتوان راهنمای شناخت  توان عینا تکرار کرد، ولی می شود را نمی بیان می

های جامعه مدنی است،  رواداری یک واقعیت اجتماعی و یکی از ویژگی. بشود

رواداری تعیین کننده نوعی مراوده اجتماعی و . ای است بنابراین واقعیتی فراسوژه

ها در  رواداری یعنی پذیرش تفاوت. کنش و واکنش میان اعضای جامعه است

بنابراین، سوبژکتیو و ذهنی . اندخواهد عضو مؤثرآن بم ای که انسان می جامعه

 .ملموس است نیست، بلکه عینی و کامالً

 
 خواهم چراکه مقصود من ود پوزش میوالم از دقت کافی برخوردار نبئکه س از این -س 
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ای  جا وقتی از مفاهیم فراسوژه از سوژه، وجه فلسفی آن یعنی انسان است و در این

در  مفاهیمی که اساساً. الهوتی-انسانیکنیم باید بگوییم مفاهیم فرا  صحبت می

گیری فقه شیعی  اند و از بد روزگار بر اثر قدرت جغرافیای اندیشگی ما بسط پیدا کرده

. اند ای تمامی مناسبات انسانی را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده این مفاهیم فراسوژه

انسانی دخیل باشد  باید گفت اگر جامعه مدنی در غرب توانسته در بسط مناسبات دفعتاً

تر از همه توان  ناسوت و مهم -به دلیل روشن بودن خطوط افتراق این دو حوزه الهوت

است   این درحالی. است( …خدا و یا دین و)=ای  از امر فراسوژه( انسان)=نقادی سوژه 

داران محق به هر شق از داوری هستند اما هیچ شکلی از نقد  جهان ما دین که در زیست

 …تابند نیادهای نظری خود برنمیرا بر ب

 
کنید درست است؛ این موضوع یکی از  ای که شما مطرح می نکته -علمداریکاظم 

مشکالت پیدایش و رشد جامعه مدنی، نه تنها در کشورهای مسلمان، مانند ایران، 

من این موضوع را در فصل چهارم کتاب زیر عنوان . بلکه تمام جوامع بوده است

دایی نهاد دین از نهاد و سکوراریزیسیون، یعنی ج« سکوالریسم»دولت سکوالر، 

سد جدایی دین دموکراتیک جوامع غربی و . سیاست توضیح داده ام ادولت و حت

از دولت را پشت سر گذاشته اند، جوامع مسلمان اما هنوز با آن دست و پنجه نرم 

ها با  بت آنهای بنیاد گرای اسالمی و رقا به ویژه پیدا شدن دولت. کنند می

 .یکدیگر فرایند جدایی دین از دولت را دشوارتر کرده است

جامعه مدنی . اند های گذشته و پیشا مدرن های مذهبی متعلق به سده ارزش 

های تمدن مدرن مانند  ای مدرن است، که ارتباط نزدیکی با دگر ویژگی پدیده

ها  همه آنهای دین سنتی و سیاسی با  ارزش. کراسی داردوحقوق بشر و دم

های سنتی و ضدحقوق  های دوره مدرن توانست ارزش دگرگونی. مخالف است

نهاد مذهب مانع بزرگی نه تنها . انسانی مذهب را کنار بزند و یا آنها را به روز کند

وضعیت . های تمدرن مدرن بوده است در برابر جامعه مدنی، بلکه تمام ویژگی

اسالم را از طریق جنگ و خشونت  ای که بیشتر کشورهای مسلمان خاورمیانه

های بازرگانی  جوامعی که اسالم را از راه مراوده. گونه است  فراگرفته اند هنوز این

های  اگرچه در ده. آموخته اند، مانند جوامع آسیای دور، وضع متفاوت بوده است
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اخیر خشونت دین سیاسی، که جامعه خود ما نیز قربانی آن بوده است، به جوامع 

 .نیز گسترش یافته است دیگر

 

ی غرب در  مان گفتید راهی که غرب رفته و تجربه وگوی شما در بخشی از گفت -س 

موکراتیک تواند الگوی نهادهای مدنی برای گذار به وضعیتی د بحث جامعه مدنی می

توان از  ی ایرانی نیز می آیا درمورد سلطه نهاد مذهب برتمامی مناسبات جامعه .شود

 ها استفاده کرد؟ همان تجربه

 

 تفاوت میان جوامع غرب و کشورهای مسلمان این است که در -علمداریکاظم 

در ایران به دلیل . های مدرن، قدرت از سلطه کلیسا خارج شد غرب با دگرگونی

نهاد مذهب قادر شد با تحریک اعتقادات مردم، نه  ،مدرن زا نبودن تمدن  روند

 خارجی و غربی و بالد کفر بایستد ای تنها در برابر تمدن مدرن به عنوان پدیده

بلکه اندک اندک قدرت سیاسی را هم در اختیار بگیرد و از این راه بر همه شئون 

 .این مسأله کوچکی نیست. جامعه سلطه پیدا کند

کرد که نقشی که مذهب در غرب و صدماتی که به مردم وارد کرد  اما نباید تصور 

برخی از فجایعی که کلیسا علیه مردم، به ویژه . کمتر از جوامع مسلمان بوده است

جوامع  انجام داد در« جن زده»علیه زنان، مانند سوزاندن افراد به اصطالح 

به دلیل درون زا تفاوت این است که در جوامع غرب . سابقه بوده است مسلمان کم

بودن تمدن مدرن، و در نتیجه امتیازهایی که از طریق کشفیات و اختراعات 

آورد، همزمان فرهنگ مدرن را  علمی جدید و آسان سازی زندگی فراهم می

که متحدین کلیسا،  به ویژه آن. شد های کلیسا ضعیف می کرد و پایه نیزهمگانی می

رشد و قدرت بورژوازی شکست خوردند و هر ها و پادشاهان در برابر  یعنی فئودال

که جوامع   در حالی. کجا که مقاومت ادامه یافت با انقالب قهری روبرو شدند

های اقتصاد  مسلمان به دلیل وارداتی بودن تمدن مدرن و ضعف زیرساخت

های  اند مردم را عیله آن تحریک و بسیج کنند و نگذارند پدیده صنعتی قادر بوده

ها را مغایر با  کراسی شکل بگیرد و آنوامعه مدنی، حقوق بشر و دممدرن مانند ج

گذر از این سد زمانی که نهاد مذهب سلطه خود را بر جامعه . اسالم معرفی کنند
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همآهنگی  زیرا بخشی از جامعه منافع خود را در. ای نیست تحمیل کند کار ساده

              .شود ند و مدافع آن میبی با سلطه نهاد دین می
  ۱۳۹۵خرداد  ۲۸ -     

 

  



 

 

 

 

 

 

۴ 
  

 

 های فکری و سیاسی گفتمان اصالحات زمینه

 با کاظم علمداری «ایران امروز»سایت ی گفتگو
 ماندانا زندیان

 
ای از افراد یا  ، مجموعهانداز های اجتماعی را، از یک چشم اگر جنبش  -ماندانا زندیان 

های گوناگون برای به حرکت در آوردنِ  بردن از ظرفیت نیروها بدانیم که بتوانند با بهره

ها موجب تغییراتی در جامعه شوند؛ و اگر بپذیریم بخشِ دولتیِ حرکتی که  خرده جنبش

در ایران شکل گرفت، با وجود تکانی که در ابتدا به فضای « اصالحات»زیر عنوان 

شکل استثنایی در اختیارش بود، بهره  هایی که به سیاسی موجود داد، نه تنها از ظرفیت

کناره گرفت؛ آیا حتا های جامعه فاصله،  تدریج از تمام خرده جنبش نبرد، بلکه به

 را یک جنبش اجتماعی دانست؟« اصالحات»توان  می

 

کسب توانست به جنبشی عظیم برای  اصالحات می - کاظم علمداریدکتر 

کارزار انتخابی  ۀهای این جنبش در دور نطفه. انقالب بدل شود ۀهای معوق خواست

کردند،  اما برای کسانی که به کسب قدرت فکر می. وجود آمد آقای خاتمی به

پایانِ راه، و برای کسانی که به حقوق برابر ۷۵۱۱ پیروزی در انتخابات دوم خرداد

کردند، پیروزی در انتخابات  مدنی فکر می ۀشهروندی، آزادی، دمکراسی و جامع

ها نفر که با عشق و هیجانِ  توانست میان میلیون این دوگانگی نمی. آغازِ راه بود

اندک به ترمزِ حرکتِ  ناپذیر به حرکت در آمده بودند، با کسانی که اندک  وصف
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 .ها بدل شدند، جدایی ایجاد نکند آن

اید، دولت در برابر گسترش و خواست  هدرستی اشاره کرد شما به همان گونه که

های اجتماعیِ شکل گرفته در آن دوره، مانند دانشجویان، زنان، و  خرده جنبش

های  جنبش. دید ها را چالشی در برابر نظام می زیرا آن. کرد معلمان مقاومت می

های ذهنی و معناییِ جنبش، روی چارچوب  اجتماعی به جای تمرکز روی فعالیت

گیرد، نه آن  جنبش همان است که انجام می. کنند یِ مشخص تکیه میعمل ۀبرنام

 .اندیشند کنندگان به آن می چیزی که شرکت

نهادها یا از  ۀهم. مدنی مستقل و قوی بود ۀیک وجه منفی آن دوره نبودِ جامع

خواهان  به همین دلیل آزادی. بین رفته بودند و یا در کنترل حکومت قرار داشتند

پرداختن به خواستِ تغییرات اجتماعی و سیاسی . کیالتی نداشتندگاهِ تش تکیه

 ۀدر آن زمان نشریات مختلف مقاالت زیادی در بار. بدون تشکیالت ممکن نیست

برای . مدنی روشن شود ۀمدنی منتشر کردند تا هدف از جامع ۀچیستی جامع

لب نمونه، سازمان زنان یک تشکیالت مدنی برای کسب حقوق زنان است، که اغ

گیری و فعالیت به  شکل ۀاما اجاز. کند در پیوند با جنبش اجتماعی عمل می

های  های گروه سازمان مستقل زنان داده نشد، و زنان مجبور شدند زیر یورش

البته دولت . ها به اعتراضات خود ادامه دهند سرکوب به نام لباس شخصی

ریاست  ۀت در دوررا، که نخس« مرکز امور مشارکت زنان»تشکیالتی با عنوان 

این تشکیالت که بخشی از . جمهوری رفسنجانی ساخته شده بود، تقویت کرد

ولی این . نهاد ریاست جمهوری بود، نه تنها بد نبود، خیلی هم خوب بود

توانست خواست حقوق زنان را که توسط نظام با توجیهات  تشکیالت دولتی نمی

زنان  ۀشد نادیده گرفته حقوق. شد، نمایندگی کند فقهی نقض می مذهبی و

شد؛ و دولت اصالحات،  بایست توسط سازمانی مستقل از دولت پی گرفته می می

بایست  زنان داده بود، می ۀرفت هایی که برای احقاق حقوق از دست با توجه به وعده

های مستقل زنان را صادر، و  سازمان ۀجانب رسمی تشکیل و تقویت همه ۀاجاز

 .ها حمایت کند آنمطابق قانون اساسی از 

. های خاتمی امید بسته بودند تا تشکیالت مدنی را شکل بدهند مردم به وعده

کار  اما با تهدیدهای جناح محافظه. مدنی سخن گفته بود ۀخاتمی بارها از جامع
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 ۀنشینی شد، و برای قانع کردن آنها اضافه کرد که جامع رژیم، مجبور به عقب

جامعه مدنی مورد نظر پدیده ای مدرن است که . دالنبی دار مدنی ریشه در مدینۀ

هر حال تشکیل جامعه  به. ای مبهم است ندارد ارتباطی با مدینۀ النبی،که واژه

 .مدنی در عمل کنار گذاشته شد

های  کمپین انتخاباتی با جنبش ۀطلبان در دور با این توضیحات تا زمانی که اصالح

توان اصالحات  داشتند یکی بودند، می های مشترکی ها خواست اجتماعی، که با آن

 .نامید« جنبش اصالحات»را 

  
گویید، در دوران کارزار انتخاباتی  ای که از آن سخن می دوگانگی یا فاصله -پرسش

این فاصله چگونه و از چه زمانی شکل . آمد چشم نمی آقای خاتمی وجود نداشت، یا به

 گرفت؟

 

ای از  مجموعه ۀواقع ارائه دهندجنبش اجتماعی در  -دکتر علمداری  پاسخ

کنند تا  کنندگان در آن علیه نهاد قدرت مطرح می هاست که شرکت خواست

طلبان  کمپین انتخاباتی، اصالح ۀدر دور. دست آورند نهادهای مطلوب خود را به

های اجتماعی قرار نداشتند، و خواست  هنوز در قدرت نبودند، در تقابل با جنبش

 .کردند خواهان تغییر طرح و تبلیغ می مشترکی را با مردمِ

آمدهای آن  ای که مردم ایران برای انقالب و پی احساس عمومی این بود که هزینه

های  جنبش. مانند جنگ پرداخته بودند، توسط کسانی به یغما رفته است

  مدارند؛ و از گروه های اجتماعی کوشنده ها دارند، اخالق اجتماعی ریشه در ناکامی

ها و اهداف مشخصی در برابر یا علیه قدرت سیاسی  تیابی به خواستبرای دس

بنابراین . گیرند، و در واقع قدرت سیاسی را به چالش می کشند حاکم شکل می

از سوی دیگر، جنبش اجتماعی را نباید با حزب . توانند با دولت یکی شوند نمی

انند یک م جنبش اجتماعی بیشتر به. صنفی یکی دانست ۀسیاسی یا اتحادی

طلبان زمانی که به قدرت رسیدند از  اصالح .کمپین سیاسی و مدنی است

ها  آن. شان حفظ نظام شد اصلی ۀهای جنبش فاصله گرفتند و مسئل خواست

اند که حافظ نظام  ها را انتخاب کرده کردند که گویی مردم آن طوری عمل می
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خشی از قدرت حاکم طلبان ب با توجه به این امر، دولت و مجلس اصالح. باشند

جنبشی باشند که برای  ۀتوانستند نمایند زمان نمی شدند که هم محسوب می

 .کند مطالباتی با نظام مبارزه می

طلبان دولتی جناحی از رژیم جمهوری اسالمی را  واقعیت این است که اصالح

دادند که خواهان اصالحاتی در درون نظام بود؛ نظامی که آن را  تشکیل می

اکثریت قریب . دید شمرد و خود را مسئول و مأمور بقا و دوام آن می مقدس می

اهلل خمینی داده بود، یعنی حفظ نظام  ای که آیت طلبان به نظریه اتقاق اصالح به

اوجب واجبات است، معتقد بودند؛ دولت را نهادی در خدمت حقوق و منافع 

البته در شعار . دکردن دیدند، بلکه مردم را در خدمت آن تصور می مردمی نمی

سران نظام، از خمینی تا خاتمی دولت را خادم و نوکر مردم  ۀممکن است هم

توان  نمی. نامیده باشند، اما در عمل برای مردم بیشتر تکلیف قائل بودند، تا حق

انکار کرد که دولت و مجلس اصالحات خواهان تغییراتی در راستای حقوق مردم 

 ۀو رهبری و زیر مجموعبودند، اما در برابر قدرتِ برترِ نظام، یعنی سپاه پاسداران 

 .آن ناتوان و شکننده بودند

های موجود  بایست خرده جنبش توانست و می به عبارت دیگر، دولت اصالحات می

خواهان را وادار به پذیرش  ها قدرت تمامیت آن ۀرا تقویت کند تا به پشتوان

های مختلفی هم وجود داشت  شیوه. های وعده داده شده به مردم نماید خواست

خواه نظام  طلبان دولتی قدرت اجتماعی مردم را به رخ جناح تمامیت اصالح که

. مردم وحشت داشتند ۀیافت گیری سازمان ها هم از قدرت بکشند، اما آن

های  طلبان دولتی نقش مردم را تنها در به قدرت رسیدن در برابر گروه اصالح

ند؛ و بدون استفاده از های مردم ناتوان بود دیدند، و از نمایندگی خواست رقیب می

مردمی هم قادر نبودند منبع و مرجع مشکالت جامعه را در درون  ۀپشتوان

درست است که نیروی قهری نظام در . ضعیف کنندحتا حکومت کنار بزنند، یا 

تر از قدرت متشکل مردم  دست مخالفان اصالحات بود، اما هیچ قدرتی بزرگ

  .نیست

 
 کنید؟ الحات را چگونه تعریف میبا این توضیحات، شما اص: پرسش
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که یک جنبش باشد، در اساس یک گفتمان بود، و  اصالحات، پیش از آن :پاسخ

های تدریجی،  گفتمان دگرگونی. گفتمان اصالحات در برابر گفتمان انقالب. هست

چندصدایی ایران  ۀپرهیز از خشونت، و ساختار قدرت سیاسی که بازتاب جامع

باشد؛ در برابر گفتمان دگرگونیِ ناگهانی، قهری و حذفی که در عمل به ساختار 

این نقل و انتقالِ فکری نقد  ۀالزم. قدرت سیاسی و انحصاری یک جریان بدل شد

طلبان هنوز به این تحول فکری  در آن زمان اصالح. انقالب بود، نه ستایش آن

نقد نظری . را تقدیس نکنند را بشناسند و آن نرسیده بودند که مضار انقالب

 .بایست با نقد عملی نیز همراه باشد می

. های اساسی به روند تحول آرام جامعه وارد کرده بود عمل زیان ۀانقالب در حوز

در حال  ۀانقالب مسیر جامع. انقالب موجب خسارات انسانی بسیاری شده بود

مانع از رشد فرهنگ مداراگری و انقالب . توسعه را به تخریب کشانده بود

انقالب با خواست آزادی، دمکراسی و استقالل شروع . مدنی شد ۀگیری جامع شکل

ها نکاتی  این. ها بدل گردید ها و ارزش این خواست ۀشد، اما در عمل به ضد هم

. کشیدند تا اصالحات جدی گرفته شود بایست به نقد می طلبان می بود که اصالح

. شاهدیم که حسن روحانی خواسته است که پایان انقالب اعالم شودتازه امروز ما 

در چارچوب وفاداری به انقالب و حفظ نهادهای انقالبی امکان اصالحات وجود 

 .نداشت

سال از دولت  ۰۴ سال از انقالب، و نزدیک به ۵۱ امروز هم بعد از گذشت

 .اصالحات هنوز این نقدها انجام نگرفته است

  
ویژه از سوی  مان، در فضای برهنه از بازنگری و نقد انقالب، بهاین گفت: پرسش

 طلبان دولتی، چگونه شکل گرفت؟ اصالح

 

محافل . تر آغاز شده بود های پیش نظری سال ۀنقد نظام در حوز :پاسخ

با محوریت عبدالکریم سروش در ( ماهنامه کیان)کیان  ۀروشنفکری مانند حلق

برخی از . بیرون نظام، و مرکز مطالعات استراتژیک در درون نظام شکل گرفت
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تحلیلی نقد درونی  -های خبری سالم نیز یکی از ارگان ۀنشریات مانند روزنام

وین سیاسی، در پی تفسیر و تدوین بدیل و ن ۀفلسف ۀکیان در حوز ۀحلق. نظام بود

از اسالم بود و مرکز استراتژیک نظام هم در پی سیاست عملی و نظری نوین در 

ساز فکری و  توان زمینه این محافل را می. کار نظام برابر جناح سنتی و محافظه

ها و  قبل از انقالب نوشته همان گونه که. سیاسی گفتمان اصالحات نامید

های  کرده شنفکران و تحصیلهای انقالبی دکتر علی شریعتی برای رو سخنرانی

آورد، مراکز فکری و سیاسی جدید در نقد نگرش  مذهبی خوراک فکری فراهم می

های دگرگونی اجتماعی و فرهنگی در پی راه حل، و  و نگاه نو به دین و مکانیسم

خواهان اصالحات یا تغییرات درونی اسالم حکومتی و سنتی و نظام بودند؛ کاری 

 .نهادهای اصلی قدرت در تضاد بودکه با منافع انحصاری 

وجود آمد، و سپس به  نظری به ۀبه این ترتیب، گفتمان اصالحات نخست در حوز

پس از فوت خمینی بخشی از قدرتمندان سابق درون نظام، که . عملی رسید ۀحوز

رفسنجانی و . خواندند از قدرت کنار گذاشته شدند خود را پیروان خط امام می

ها کامالً به  خط امامی. سیاسی نقش بزرگی داشتند ۀصفیای در این ت خامنه

یک نفر از این حتا که در انتخابات مجلس چهارم  طوری به. حاشیه رانده شدند

در این که اجباری، گذشته از  ۀاین فاصل. جناح هم در تهران به مجلس راه نیافت

بار  توجود آورد، کمک کرد مردم نقش مخرب و خشون ها دگرگونی سیاسی به آن

های آغازین نظام جمهوری اسالمی فراموش کنند؛ یعنی در نهایت  ها را در سال آن

 .ها شد به نفع آن

های اصلی قدرت، با یک چرخش  های سابق، طرد شدگان از ارگان خط امامی

های مردم، پالتفرم اصالحات را، که  ها و نیز علل ناامیدی بزرگ و دریافت خواست

مدنی بود،  ۀحقوق شهروندان، آزادی، دمکراسی و جامع ۀهایی درحوز شامل وعده

 .به مردم ارائه دادند

  
گیری گفتمان اصالحات بازتابی از دگرگونی ذهنیت جامعه بود، یا طرح  آیا شکل: پرسش

 برد؟ این گفتمان جامعه را به سمت عملی کردن خواست اصالحات پیش می
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هایی که  خواست. گرفت طور متقابل شکل می ها همزمان و به این دگرگونی :پاسخ

پاسخ حکومت در . زمان فراموش نشده بود مردم برای آن انقالب کرده بودند، هیچ

حق مردم، فشار و تهدید و سرکوب بود که با مقاومت مردم  های به برابرخواست

ان، قزوین و مشهد خرداد در چند شهر از جمله تهر ۰قبل از . رو شد روبه

این هشدارباشی بود که کسانی را متوجه ضرورت تغییر . هایی رخ داده بود شورش

 .کرد

بخش بزرگی از جامعه امید و . هایی بودیم در بُعد اجتماعی هم شاهد دگرگونی

آمدهای  مردم نتایج و پی. اعتقادش را به نظام جمهوری اسالمی از دست داده بود

های دروغین مقامات زیر نام حکومت مستضعفین خسته  وعده انقالب را دیده، و از

بار و  های خشونت ای برای توجیه سیاست جنگ پایان یافته بود و بهانه. شده بودند

. کسانی هم از قِبَل جنگ به ثروت رسیده بودند. اقتصاد کوپنی باقی نمانده بود

برای آن  سنگینی ۀمردم خواهان تغییر بودند، ولی حاضر نبودند که هزین

آمدهای  بپردازند، خاطرات تلخ انقالب، و جنگ هشت ساله با عراق و پی

این دالیل، وقتی گفتمان اصالحات  ۀبه هم. بار آن فراموش نشده بود مصیبت

 .طرح شد مورد استقبال بخش بزرگی از جامعه قرار گرفت

یم ت. هم کارکرد خود را از دست داده بود« انتخابات اجماعی»از سوی دیگر 

که نتوانسته بود در قدرت  ، به دلیل آن«کارگزاران سازندگی»رفسنجانی، یعنی 

های پراگماتیستی خود را پی بگیرد،  دست آورد تا سیاست حاکم سهم درخوری به

به این ترتیب . کار خود بود به دنبال بدیل سیاسی جدید در برابر رقبای محافظه

که هر دو مدافع اصالحات شده  های سابق، کارگزاران سازندگی با خط امامی

 .بودند، در کنار هم قرار گرفتند

  
 توضیح دهید؟« انتخابات اجماعی» ۀکنید کمی دربار لطف می: پرسش

 

یعنی انتخاب توافقی برای مقام ریاست جمهوری از « انتخابات اجماعی» :پاسخ

گونه بود که حول یک  کار هم بدین ۀشیو. سفیدان درون نظام  باال توسط ریش

نامزد اصلی و چند نامزد اسمی و ظاهری برای گرم کردن انتخابات در باال توافق 



 دموکراسی و توسعه در ایران/  71

طور  آن. زمان احزاب سیاسی واقعی تشکیل نشد در جمهوری اسالمی هیچ .شد می

که هاشمی رفسنجانی نیز گفته است، به جای احزاب باندهای سیاسی مرتبط با 

او . را هم آقای خمینی گذاشت بنای آن  سنگ. ن شکل گرفتمقامات در ایرا

های واقعی شکل  دانست که با وجود احزاب، در درون و بیرون حزب، رقابت می

ها بر  گیرد و کنترل قدرت سیاسی روحانیتی که با سازماندهی سنتی حوزه می

ند تا ک اساس مشاوره و اجماع، و گاهی با فتوا و حرام و حاللی مردم را بسیج می

این بود که به دستور خمینی اولین . رود اهداف خودش را پیش ببرد، از دست می

حزبی که بعد از انقالب تشکیل شده بود، یعنی حزب جمهوری اسالمی، بسته شد 

های بعد هم افتخار رئیس  در دوره. وجود نیامد و دیگر هم حزبی جدی به

 .عضو هیچ حزبی نبودجمهورها، از جمله سیّد محمد خاتمی، این بود که 

با کاهش مشارکت مردم در دور آخر انتخابات ریاست جمهوری رفسنجانی به 

دادن، یعنی کمترین مشارکت در تاریخ جمهوری  درصدِ واجدین شرایط رأی ۳۴,۳

اسالمی، نگرانی از بیگانه شدن مردم نسبت به نظامی که براحساسات و هیجانان 

انقالبی و وعدۀ حکومت مستضعفین شکل گرفته بود، افزایش یافت؛ اختالف در 

سنتی جدا کرد و به  نهاد قدرت باال گرفت و رفسنجانی راه خود را از روحانیت

ها از قدرت، سهم بزرگی بازی  آن ۀهایی رفت که خود در تصفی سمت خط امامی

. ای در برابر هم بود بندی و یارکشی رفسنجانی و خامنه این اولین صف. کرده بود

اما کنترل از باال . از این تاریخ برای اولین بار کسب ریاست جمهوری رقابتی شد

در . مهندسی انتخابات از آغاز انقالب وجود داشت. فتنوعی دیگر ادامه یا به

هایی که انتخابات رقابتی شد، شورای نگهبان مأمور اجرای مهندسی انتخاب  دوره

 .بوده است

  
های سیاسی پیروان خط  دگرگونی ۀاجازه دهید برگردیم به توضیحتان دربار: پرسش

این فاصله گرفتن چگونه به سمت و . های انقالبی امام و فاصله گرفتنشان از تُندروی

 تر، چگونه به نتیجه رسید؟ سوی خواست اصالحات رهنمون شد، و از آن مهم

 

وجود  فکری و سیاسی به ۀطور که توضیح دادم دگرگونی در حوز همان :پاسخ
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 ۀبرنام. ود که این دگرگونی فکری در عمل نیز خود را نشان دهدمانده ب. آمده بود

ویژه زنان و  های جامعه بود، مردم، به های سابق که مطابق با خواست خط امامی

این دو گروه که ضربات بزرگی از نظام اسالمی متحمل شده . جوانان، را جلب کرد

طلبان  ی اصالحبودند، در بسیج مردم برای پشتیبانی از نامزد ریاست جمهور

در سوی دیگر، سران بنیادگرای نظام، که مست . نقشی بسیار برجسته ایفا کردند

های آن  ناپذیر ثروت بودند، از شناخت جامعه و خواست قدرت و اشتهای سیری

کردند، و فکر  ها که هنوز در فضای انتخابات اجماعی سیر می آن. غافل مانده بودند

ری مورد حمایت دستگاه رهبری است، رأی مردم را کردند از آنجا که ناطق نو می

ها در  گیر شدند و مدت خواهد آورد، در کمال ناباوری از نتایج انتخابات غافل

گی  برنامه اما بی. خود باقی ماندند ۀگیری حاصل از شکست غیر منتظر غافل

گیر شده بار دیگر بر اوضاع مسلط  طلبان سبب شد که بنیادگرایانِ غافل اصالح

 .وندش

نتایج اولین انتخاباتی که اجماعی انجام نشد، نشان داد که اکثریت مردم خواهان 

درصد باال  ۵۴سابقه و حدود  طور بی درصد مشارکت مردم در انتخابات به. تغییرند

مردم برای اولین بار پس از . در صد واجدین شرایط رأی رسید ۱۹,۹رفت و به 

دلیل این مشارکت . ت را جدی گرفتندفروکش کردن هیجانات انقالب، انتخابا

کند  گسترده هم روشن بود؛ مردم یاد گرفته بودند به نامزدی که رهبر حمایت می

 .رأی ندهند

  
ملی، و  ۀآقای خاتمی، از جمله در وزارت ارشاد، و کتابخان ۀآیا پیشین: پرسش

 شت؟گویید دا دادن به تغییری که می ، نیز نقشی در شکل«سالم»هایش در  نوشته
 

های شخصیتی خاتمی هم  البته در کنار عواملی که ذکر کردم، ویژگی :پاسخ

توانست در  شاید او بهترین شخصیتی بود که می. برای جلب آرای عمومی مهم بود

بخواهیم خاتمی قبل از انتخاب این که بدون . طلبان بشود آن زمان نامزد اصالح

اصالحات در  ۀمتفاوت در دورشدن به ریاست جمهوری را، با چهره و سیاستی 

 ۀها در خارج، که او را با چهر وگوی تمدن طرحی به نام گفت ۀدهند داخل، و ارائه
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سیاسی  ۀشناسنام. کرد، یکی بدانیم متفاوتی در نظام جمهوری اسالمی معرفی می

گذر از انقالب به اصالحات  ۀدهند خاتمی هم مانند بسیاری از سران نظام، نشان

های خونین، وزیر فرهنگ و  های پر از خشونت و سرکوب هه در سالاو یک د. بود

های  ها در سال مانند سایر خط امامی. مجلس بود ۀارشاد اسالمی نظام، و نمایند

هایی مخالف جنگ و خشونت، مانند  نخستینِ جمهوری اسالمی، به رفرمیست

ا ماندن در ه اما استعفای او از پست وزرات، و سال. مهندس بازرگان تاخته بود

متفاوتی  ۀملی، حیثیت سیاسی و روحی ۀعنوان مدیر کتابخان قدرت، به ۀحاشی

طلبی به یک گفتمان  که اصالح به عبارت دیگر قبل از آن. برای او ساخته بود

و شاید بهترین شخصیتی بود که در . طلب شده بود عمومی تبدیل شود، او اصالح

شخصیت مالیمی این که گذشته از . نندتوانستند برگزی آن زمان اصالح طلبان می

چهره و  خمینی وصلت سببی داشت، خوش ۀداشت، معمم بود، سید بود، با خانواد

اهل . در زمان وزراتش هم نشان داده بود با دیگران فرق داردحتا بیان بود،  خوش

عنوان مسئول  کتاب و تحقیق و نوشتن بود، دو سال قبل از انقالب در هامبورگ به

های فرهنگی، هنری و سینمایی سر و کار  سالمی زندگی کرده بود، با گروهمرکز ا

ای  ها مدارا کرده بود، ادبیات محاوره ها تأثیر پذیرفته بود، با آن داشت، از آن

مانند کیهان بود، همه  مطبوعاتی ۀای سرپرست مؤسس متفاوتی داشت، در دروه

رای جامعه در آن زمان ارزش ها ب این ۀهم. ها را باید در نظر گرفت این ویژگی

 .های مختلف اجتماعی را جلب کند توانست گروه شد و می محسوب می

  
به معنای کالسیک این واژه، برای کوشندگان انقالب « انقالب»رسد که  نظر می به: پرسش

یک تالشِ به نظر . های ایدئولوژیک ها و قالب ، مفهومی بود ریخته در تعریف۱۳۵۷سال 

گر را به یک  طلب و اصالح تر ایران این بوده که مفاهیم اصالح نسل جوانمن مثبت در 

. گذرد، از دست نرود چه می ایدئولوژی فرو نکاهد تا امکانِ بازتعریف و نقد مداومِ آن

، در معنای «انقالب»، الزاماً در برابر «اصالح»شناسی،  نخست، آیا در تعاریف جامعه

 نشیند؟ فراگیر خود، می

 

درستی دو نسل را با مرزِ باور و ناباوری به  شما به. اید مالً درست گفتهکا :پاسخ

اصالحات . اند ها اغلب با ایدئولوژی همراه انقالب. اید ایدئولوژی از هم تفکیک کرده
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شناختیِ آن توجیه عمل  ایدئولوژی در تعریف جامعه. نیازی به ایدئولوژی ندارد

معروف  ۀشود که در کلیش وجیه میخشونت انقالب نیز با ایدئولوژی ت. است

 .یابد ها بازتاب می ، در انقالب«کند هدف، وسیله را توجیه می»

هایی  انقالب و اصالح هم از پدیده. ها سیاه و سفید نیستند شناسی پدیده در جامعه

های اجتماعی همواره در  پدیده. کند ها را از هم جدا نمی هستند که دیوار چین آن

شناسی در اساس علم کشف  علم جامعه. ییر، هستندحال شدن، یعنی تغ

انقالب به معنای دگرگونی ناگهانی و . آن است  های اجتماعی و مکانیسم دگرگونی

قهری سیستمی و ساختاری است؛ و اصالح به معنای تغییرات تدریجی و خالی از 

تواند ناگهان و در زمانی کوتاه انجام  تخریب می. خشونت سیستمی و ساختاری

خواهد و در فرایندی  اما سازندگی زمان می. کند گیرد؛ کاری که انقالب میب

خواهد همه چیز را تخریب کند، تا  مکانیسمی که می. دهد طوالنی رخ می

کند و  بزرگی بر جامعه تحمیل می ۀاصطالح آن را بهتر بسازد، در عمل هزین به

در . کار بگیرد ه بهجامع ۀشد باید زمان بیشتری برای بازسازیِ ساختارِ تخریب

. دهد خود را بر ساختار و نهادهای موجود در جامعه قرار می ۀکه اصالح پای حالی

در کشورهای  ۹۴ ۀهایی را که در ده شناسان دگرگونی افزون بر این، برخی جامعه

. اند نامیده« رفورلوسن»ای مرکب از انقالب و اصالح یا  بلوک شرق رخ داد، پدیده

یاد دکتر مهرداد مشایخی این واژه  زنده. «انقالب»و « رفرم» ۀمیعنی ترکیب دو کل

« انقالب»و « اصالح»ترجمه کرده است، که ترکیب « اصنقالب»را در فارسی به 

ها در گذار به دمکراسی ترکیبی از اصالح  مشایخی معتقد بود که دگرگونی. است

لگو بود که سرانجام با ای از این ا چه در مصر رخ داد نمونه آن. و انقالب خواهد بود

المسلمین برای اسالمی کردن جامعه، و کودتای نظامی،  های اخوان روی زیاده

 .دیکتاتوری را به مصر برگرداند

. ها انقالب کبیر فرانسه است انقالب ۀدر آثار کالسیک علوم اجتماعی الگوی هم

خ دادند و هایی را که با الگوی انقالب فرانسه ر امروز ما انقالب ۀعلم و تجرب

کلی ویران کرده، نظام سیاسی جدیدی را پایه  های سیاسی قبلی را به نظام

آوردهای تاریخی  شود پذیرفت که دست مگر می. داند خِرَدی می گذاشتند، یک بی

 قصد نوسازی سیستم سیاسی، تخریب کرد؟ یک جامعه را، به
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نظرانی در  صاحب. گردد برمی ۷۹ ۀاصالح به جای انقالب به نیمه دوم سد ۀسابق

کارل ، (Eduard Bernstein) برنتستاین دمکراسی آلمان، مانند ادوارد جنبش سوسیال

در طیف مکتب ، (Ferdinand Lassalle) و فردینالد السال ،(Karl Kautsky)کائوتسکی 

انقالب قهری و براندازی بورژوازی مخالفت کردند و معتقد شدند  ۀمارکس با اید

تواند با اصالحات مخالف  روند مثبتی که در پیش است، نمی داری، در که سرمایه

داری از راه  های سوسیالیستی را در سیستم سرمایه توان خواست بنابراین می. باشد

 .مشارکت در پارلمان و کسب آرای مردم پیش برد

بندی به  مهم این است که خواست غیر قابل تخفیف دگرگونی رادیکال و پای ۀنکت

 ۀسه نمون. طلبی نیست نای انقالب، انقالبی بودن و خشونتاصول آن به مع

 ۀیابی به خواست رادیکال با روش اصالحی مقابل دست ۀبندی به اصول تا مرحل پای

خالی از  ۀمبارز ۀمهاتما گاندی با استعمار انگلستان تا کسب استقالل کامل؛ ادام

مقابله با آپارتاید  خشونت مارتین لوترکینگ در آمریکا برای رفع تبعیض نژادی؛ و

 .نژادی در آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندال است

در ایران هم کسب حقوق برابر شهروندی، مقابله با آپارتاید مذهبی، یا تبعیض بر 

طلبان نه  اصالح. توان بر سر آن سازش کرد اساس مذهب، یک اصل است و نمی

در واقع، با . ن نظام چالش کردنداین اصل را شناختند و نه مخالفانِ آن را در درو

پذیرش تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، و سکوت در برابر این تبعیض 

. آشکار، نه تنها این نابرابری را رسمیت بخشیدند، بلکه به خودشان هم لطمه زدند

ها هم غیر خودی  این سیاست روزی خود آن ۀبینی نکردند که با ادام یعنی پیش

 .ی که امروز رخ داده استامر. محسوب بشوند

  
شناسید یا  با این توضیحات، شما جنبش مشروطه را انقالب برمی: پرسش

 یک حرکت اصالحی؟

 

در مورد مشروطیت همیشه تفاوت نظر در این بوده که آیا باید از انقالب  :پاسخ

حال شما نگاهی کامالً متفاوت به . مشروطیت سخن گفت یا جنبش مشروطیت

آیا آن رویداد انقالب بود یا اصالح؟  این که اید و آن  آن رخداد تاریخی داده
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ها را با هم  عملی آن بنابراین باید پیرامون هرسه واژه حرف زد و تفاوت نظری و

او معتقد است که در . کند درستی اشاره می ۀدکتر آصف بیات به نکت. مقایسه کرد

شود، مانند مصر در  افتد، اما منتهی به انقالب نمی برخی جوامع جنبشی به راه می

افتد، ولی انقالب رخ  جنبش بهار عربی؛ و در برخی موارد جنبشی به راه نمی

رو  در مورد اول جنبش با شکست روبه. ایران ۷۵۳۱ب سال دهد، مانند انقال می

توان از آغاز  دهد که می قدر سریع رخ می ها آن در مورد دوم دگرگونی. شود می

جنبش مشروطیت در عمل شش سال، با افت و خیز . را یک انقالب نامید آن

ولی به انقالب و دگرگونی  ۷۹۷۷ تا ۷۹۴۳فراوان، طول کشید، یعنی از سال 

خواست  ،۷۵۳۱ در جنبش مشروطیت، برخالف سال. یستمی منتهی نشدس

چه بود اصالحِ ساختاریِ نهاد قدرت با حفط نظام  انقالب مطرح نبود و آن

جنبش همبستگی در لهستان ده سال طول کشید، و سرانجام بدون . پادشاهی بود

مواردی هم . انقالب، رژیم حاکم تسلیم شد و قدرت را به آپوزیسیون تحویل داد

نخست خواهان به رسمیت شناخته  ۀهست مانند جنبش سبز ایران که در وهل

شدن حق رأی مردم بود و با سرکوب نظامی و امنیتی به رکود کشیده شد، ولی 

دانند که جنبش سبز زنده و زیر  هم مدافعان جنبش سبز، و هم قدرت حاکم می

تواند نا  از سیاسی میخاکستر است، و بدون شک در یک فرصت تاریخی فضای ب

 .گهان رشد کند

اما در ایران نه . در زمان مشروطیت در ایران، انقالب کبیر فرانسه مدل جهانی بود

جایی نظام سیاسی، وجود داشت و نه در عمل انقالب،  خواست انقالب، یعنی جابه

آورد اصلی این جنبش مجلس شورای ملی و  دست. به معنای کالسیک آن، رخ داد

بنابراین . اساسی بود که توسط پادشاه، یعنی مظفرالدین شاه امضا شدقانون 

اما رخدادهای خونین از هر . جای انقالب از جنبش مشروطیت نام برد توان به می

های  قدرت رسیدن محمدعلی شاه، ویژگی دو سو، مردم و حکومت، بعد از به

 .داد انقالبی به این دوره می

قبل از امضای مشروطیت را نکرده بود،  ۀه دوراگر محمد علی شاه قصد برگشت ب

بعد از . سلطنت او هم پس از مرگ مظفرالدین شاه قانونی و پذیرفته شده بود

که مجلس محمد علی شاه را خلع و تبعید کرد، پسر او، احمدشاه، را به  آن
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سلطنت قاجار حدود بیست سال بعد از امضای قانون مشروطیت . پادشاهی برگزید

پایان سلطنت نیز نه با یک . توسط مظفرالدین شاه ادامه یافت ۷۰۵۳در سال 

انقالب، بلکه با یک کودتای نظامی و سرانجام از طریق آرای نمایندگان مجلس 

 .اما باز نظام سلطنتی حفظ شد. شورای ملی انجام گرفت

آیا باید دگرگونی عصر مشروطیت را به جای انقالب، اصالح نامید؟ به دلیل 

 ۀطلبان مد علی شاه و همراهی جناحی از روحانیون تالش اصالحمقاومت مح

حدی که اگر  تا به. مشروطیت به قهر کشیده شد و سمت و سوی انقالبی گرفت

مقاومت قهری مردم در برابر به توپ بستن مجلس و پشتیبانی دولت روسیه 

های  چه در انقالب که آن در حالی. ماند تزاری نبود، جنبش مشروطیت نا کام می

گذشت، یکسره قهر و  می( ۷۹۰۹) و چین( ۷۹۷۱) و روسیه( ۷۱۵۹)فرانسه 

اغلب حتا های سلطنتی هم از این راه برچیده، و شاهان و  خشونت بود، و نظام

ها قتل عام و یا متواری شدند و جای نظام سلطنتی را جمهوری  آن ۀافراد خانواد

جنبش مشروطیت با  ۀواژ تر آن است که برای ایران از بنابراین درست. گرفت

  .های انقالبی نام برده شود ویژگی

  
ضمن پرداختن به  [۷]«چرا اصالحات شکست خورد»ا عنوان شما در کتابی ب: پرسش

فکران و همراهانِ اصالحاتِ حکومتی، از جمله سعید  شدنِ برداشتِ جمعی از هم نزدیک

تبار، و غالمحسین کرباسچی، به برداشت و دریافتی که در  حجاریان، علیرضا علوی

اصالحات با حفظ »اید که  نام گرفته، یادآور شده« بست اصالحات بن»های شما  نوشته

با « .کردند، ممکن نیست طلبان حکومتی دنبال می ای که اصالح قیه، شیوهف  ۀوالیت مطلق

بار برای  تغییرات تدریجی و غیر خشونت»: ، در تعریف شما«اصالحات»گیری،  این نتیجه

محتوا و »تواند در ایران امروز  ، چگونه می«آزادی، دمکراسی و حقوق برابر شهروندی

تغییر « ای کسب اصل حقوق برابر شهروندیبر»را « های رادیکال و حق اساس خواست

 اندازه وابسته به تغییر ساختار حاکم است؟ دهد؟ و این تغییر چه

 

نظران دولت اصالحات، از  نخست الزم است بگویم که برخی از صاحب :پاسخ

مشکالتی که مانع پیشبرد اصالحات گشت،  ۀجمله خود خاتمی متوجه ریش

طلبان آزادی و دمکراسی است، در ساختار  من معتقدم اگر خواست اصالح. اند شده
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فقیه و کشورداری در چارچوب فقه اسالمی امکان دسترسی به آن و  ۀوالیت مطلق

اساس احکام فقهی که سهم و حق مؤمن، . حقوق برابر شهروندی وجود ندارد

داند، بر  مسلمان سنی و شیعی، و غیر مسلمان، زن و مرد را رسماً نابرابر می

باید از  ها شهروندند و این ۀکه در دمکراسی هم در حالی. تبعیض استوار است

کند، اما احکام فقهی که  قوانین عرفی تغییر می. حقوق برابر برخوردار باشند

. شود گراست، و الهی تصور می چارچوب نظام اسالمی را می سازد جزمی و گذشته

 .این موانع قانونی باید برداشته شود

فقیه در ایران با چه  ۀمدافعان والیت مطلق ۀتوان پرسید با توجه به سلط می

. این پرسش دشواری است. توان این موانع را برطرف کرد هایی می یاست و اهرمس

گرایش نظری بر نگاه کردن به تجارب جوامع دیکتاتوری دیگر و درس آموزی از 

در حتا اما تجارب کشورهای دیگری که از دیکتاتوری به دمکراسی، . هاست آن

مل زیاد به ما کمک اند در ع همان حد دمکراسی نسبی جهان سومی، گذر کرده

زیرا برای گذار به دمکراسی و کسب حقوق برابر شهروندی، دولت . کند نمی

این درست است که حکومت . سکوالر، یعنی جدایی دین و دولت، الزم است

سکوالر برابر با دمکراسی نیست، اما بدون حکومت سکوالر، یعنی جدایی دین از 

ایران باید راهی برای جدایی این دو  در. شود تواند ساخته  دولت، دمکراسی نمی

 .نهاد قدرت پیدا کرد

دهد که نیرویی که  اند نشان می تجارب جوامعی که انقالبی را پشت سر نهاده

سادگی حاضر  دست آورده است، به قدرت و امتیازهای فراوانی از پرتو انقالب به

قاومت سقوط م ۀنخواهد شد آن امتیازها را از دست بدهد، و گاهی تا مرحل

 .کند می

های بسته و خودکامه  فشار داخلی، و فشار خارجی ضرورت تغییر ساختاری نظام

های انقالبی برای کنار ماندن از فشار خارجی، معموالً از سیاست  رژیم. است

ها  کنند، و برای توجیه اعتراضات مردم، آن درهای بسته و خود انزوایی استفاده می

خارج شدن از انزوای جهانی و پذیرفتن قوانین و . خوانند را عوامل بیگانه می

 .المللی ضرورت دگرگونی سیاسی نظام های بسته، و خود کامه است ضوابط بین

مدنی  ۀساخت جامع. برند مدنی قوی و مستقل رنج می ۀمردم ایران از نبود جامع
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های حکومتی باید انجام بگیرد؛ نهاد و  رغم ممانعت و سرکوب مستقل، علی

آورند، هم فرهنگ جامعه را  وجود می اجتماعی به ۀی که هم سرمایمناسبات

سازند و هم توازن قدرت در جامعه را به سود مردم تغییر  مداراگر و مدنی می

مدنی با  ۀهای جامع جمعیت پراکنده ایران باید قادر باشد که در سازمان. دهند می

های غیر  رگونیخارج از دگ. های صنفی، مدنی و اجتماعی متشکل شود خواست

ایران تنها از این راه  ۀهای تاریخی رخ دهد، جامع مترقبه که ممکن است در بزنگاه

 .کند شانس گذر به دمکراسی پایدار پیدا می

در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهد، نسلی که از هر نوع  ۱۳نسلی که امروز 

فمندانه، و های متفاوت زندگی شرا ایدئولوژی بری است، حامل نگرش و ارزش

تر  این نسل که در آینده به جمعیت بزرگ. جانبه است های همه خواهان دگرگونی

های نوین زندگی  تری بدل خواهد شد، بر اساس معیارها و ارزش آفرین و نقش

بنابراین، . آن بیشتر زاویه پیدا خواهد کرد ۀهای کهن خود، با قدرت حاکم و ارزش

های جهانی، خالف  ز، در کنار دگرگونینی( ترکیب جمعیتی)عامل دمگرافیک 

 .کند خواست جناح انحصارگر و مدافعان دیکتاتوری در ایران رشد می

  
، به معنای اجرای پالتفرم «اصالحات ۀپروژ»های شما میان شکست  در نوشته: پرسش

خورشیدی، که آن را  ۷۶اش در سال  آقای خاتمی در تبلیغات انتخاباتی ۀانتشاریافت

« شکست راه و روش و سیاستی که قادر نبوده است اهداف اصالحات را عملی کند»

 ۀ، که آن را هم دربرگیرند«خواست اصالحات»کنید، و از میان رفتنِ  تعریف می

فهمم، یک دلیل  شناسید تفاوت است؛ و تا آنجا که من می های گوناگون برمی گرایش

هایی است که افراد  ها و عبرت در آثار شما پرداختن به درس مهم پرداختن به اصالحات

. چه رفته برگیرند و از آن بهره برند توانند از آن طلب می های اصالح و احزاب با گرایش

طلب را در شهروندان جامعه به معنای عام، و در  های اصالح موقعیت کنونی گرایش

کنید؟  ت، چگونه ارزیابی میتر در احزاب سیاسی مانند حزب مشارک نگاهی باریک

خورشیدی در دومین سال ریاست جمهوری  ۱۳۹۵منظورم این است که این دو در سال 

 توانند باشند؟ آقای روحانی، در پی اصالح چه می

 

بخش اول پرسش شما باید بگویم که از هر شکستی باید درسی  ۀدربار :پاسخ
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 ۵۰تا  ۱۱های  طلبان سال حاصال. ناموفق تکرار نشود ۀآموخت تا دوباره آن تجرب

الگویی هم نداشتند که بخواهند . گذراندند طفولیت سیاسی خود را می ۀدور

ها از آن تجربه گذشته  امروز سال. سرمشق تحولِ فکری و عملی خود قرار دهند

های  در آن زمان پالتفرم انتخاباتی خاتمی تنها سند نویی بود که خواست. است

این سند و تبلیغات پیرامون آن یکی از عوامل جلب  .داد مردم را بازتاب می

طلبان نیازمند  اما اصالح. گیری کرده بودند مردمی شد که از نظام کناره

ای بودند که در جریان  های ویژه ای، و کادرها و مهارت های مرحله ریزی برنامه

 بنابراین از همان سال نخست از پالتفرم انتخاباتی. طلبی وجود نداشت اصالح

ای در  طلبی از هر دوره اصالح ۀشک نیست که دور. خاتمی نیز فاصله گرفتند

اگر . ها پُر بارتر بود جمهوری اسالمی، چه قبل و چه بعد از آن، در تمام زمینه

هایی است که به سادگی تکرار  نقدی هست، که هست، در از دست دادن فرصت

 .شود نمی

وقت احزاب  مهوری اسالمی هیچتر گفتم که در ج در پاسخ به پرسشتان، پیش

. وجود دارد، تشکیل نشددموکراتیک سبکی که در کشورهای   سیاسی واقعی، به

کدام از بیش از دویست تشکل سیاسی که به اسم حزب و جبهه و  امروز هم هیچ

طلبان هم برای به قدرت رسیدن  اصالح. جمعیت وجود دارد، حزب واقعی نیست

مجریه و مقننه احزاب خود را ساختند، و  ۀدو قوحزبی نداشتند و بعد از کسب 

اصطالح غیر  ها هم وقتی به قدرت دست یافتند اجازه ندادند که نیروهای به آن

آن دموکراتیک خودی وارد حزبشان شوند و یا اساساً نتوانستند حزبی با تعریف 

طلبی در  با این سیاست، نیروهای وسیعی که حول شعارهای اصالح. تشکیل دهند

در . اند ها نقش مهمی ایفا کرده بودند برای همیشه پراکنده باقی مانده پیروزی آن

اخیر، احزابی مانند حزب مشارکت و اعتماد ملی وجود دارند، اما دستگاه  ۀدور

ها اجازه ندادند  شمارد و در انتخابات اخیر هم به آن ها را غیر قانونی می قضایی آن

طلبان هیچ زمان به یک حزب سیاسی  اصالح. که نامزد انتخاباتی داشته باشند

 .واقعی بدل نشدند

که پشتیبان  طلبان راهی نمانده است جز آن ها برای اصالح با توجه به این واقعیت

یعنی به جای اصالح نظام . دولت حسن روحانی و سیاست های اعتدالی او باشند
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یه و سپاه به اعتدال سیاست در چارچوب نظام با انحصارگری قدرت ولیِ فق

با توجه به این مشکالت . پاسدران و نهادهای مرتبط به این دو جریان تن بدهند

ای در تصویب و اجرای  کننده طلبان نقش تعیین توان نتیجه گرفت که اصالح می

 .های اصالحی خود در دولت کنونی ندارند سیاست

که جامعه به اصالحات، یعنی تغییرات تدریجی، غیرخشونت بار و مستمری 

راه دیگری هم جز اصالحات . ساختار قدرت کنونی را تغییر دهد، باور دارد

طلبی در جامعه بیشتر از کانال  نفوذ جریان اصالح. تدریجی باقی نمانده است

مدنی است، اعمال  ۀاجتماعی، که شکلی از جامع ۀاشخاص شاخص، و سرمای

و تنها در زمان این ارتباط سست و شکننده است . گردد، نه احزاب سیاسی می

انتخابات که مردم از ترس بدتر نشدن وضعیت به پای صندوق های رأی می روند، 

طلبان برای پیشبرد  اصالح ۀیافت حضور سازمان. اما این کافی نیست. عمل می کند

 .اهداف خود یک ضرورت اجنتاب ناپذیر است

  
است جمهوری آقای طلبان دوران ری یکی از نقدهایی که شما بر عملکرد اصالح: پرسش

دولت آقای روحانی نخستین . خاتمی دارید، نداشتن استراتژی و تاکتیک مشخص است

چه شما  طلبی است که پس از آن های اصالح دولت با پشتیبانی افراد و احزاب با گرایش

تان از استراتژی و  ارزیابی. شناسید بر سر کار آمده است می« شکست اصالحات»

 های داخلی و خارجی چگونه است؟ شتیبانان آن در سیاستتاکتیک این دولت و پ
 

کند باید برای جامعه و  جریانی که به کسب قدرت دولتی فکر می :پاسخ

استراتژی به معنی دید . ریزی درازمدت وکوتاه مدت داشته باشد کشورداری برنامه

روری های عملی و ض نسبتاً پایدار و دراز مدت، و تاکتیک به معنای گام ۀو برنام

یابی به  قابل تغییر و تعدیل کوتاه مدت درخدمت استراتژی، و همه در راهِ دست

شده و نیازمندیِ جاری و آتی جامعه، و ایجاد زیربنای قابل اتکا برای  اهداف تعیین

 .طبیعی و انسانی است ۀرشد و توسعه و استفاده از توان و استعدادها، و سرمای

گر  کند و خود را اعتدال اصالحات خودداری می ۀژالبته دولت روحانی از کاربرد وا

واقعیت این است که دولت کنونی حداقل در تدوین پالتفرم انتخاباتی از . نامد می

 .تری برخوردار است طلب عقب است، ولی از مدیریت جدی دولت اصالح



    81  /زمینه های فکری و سیاسی گفتمان اصالحات 

یکی داخلی، . طور خالصه، استراتژی دولت حسن روحانی در دو وجه اعالم شد به

سیاسی؛ و دیگری جهانی، با هدف بیرون آوردن  ۀباز کردن فضای بستبا هدف 

های حاکم دستگاه رهبری  این استراتژی در برابر سیاست. ایران از انزوای سیاسی

 .رو بوده است های بزرگ و بن بست روبه بنابراین تا به حال با چالش. قرار دارد

ل مشکالت معیشتی یکی ح. کالن به مردم ایران داده است ۀروحانی دو وعد

سازی مناسبات با غرب، با هدف بیرون آوردن  ای، و عادی مردم از راه توافق هسته

اندازی چرخ راکد اقتصادی؛ دوم، آزادی، از جمله  ایران از انزوای سیاسی و راه

آزادی سیاسی، و برداشتن حصر رهبران نمادین جنبش سبز؛ یعنی باز کردن 

 .سیاسی ۀفضای بست

نشینیِ رهبر و فرماندهان  رغم مخالفت تُندروها، به دلیل عقب ای علی توافق هسته

ویژه آمریکا، به دلیل  سازی مناسبات ایران با غرب، به اما عادی. سپاه انجام گرفت

برقراری مناسبات عادی با غرب . قوس است و های رهبر، همچنان در کش مخالفت

امعه، و به نظر من، ضرورت رفع مشکالت معیشتی مردم، توسعه و پیشرفت ج

صنعتی و  ۀرشد و توسع. های گذر به دمکراسی در ایران است شرط یکی از پیش 

ای و بازار  آوری، سرمایه شدت به امکانات فن عمرانیِ جوامعِ در حال توسعه به

 .المللی نیاز دارد بین

 دیگر روحانی، یعنی آزادی، کار جدی به عمل نیامده، و بیشتر ۀدر ارتباط با وعد

ایشان به این که تالش مردم برای . ها در حد حرف باقی مانده است وعده

 .های خود عمل بکند بسیار مهم است وعده

برخورد »صاحب نظریۀ معروف  ،(Samuel P. Huntington)ساموئل هانتینگتون 

نویسد که گذار از دیکتاتوری  خود می« موج سوم دمکراسی»، در کتاب «ها تمدن

 ۀاین دگرگونی نیازمند مرحل. گیرد ضرب انجام نمی  یکبه دمکراسی معموالً

میانی، یا کاتالیزوری، است که در آن ضمن حفط ساختار قدرت حاکم، به دلیل 

فعل و انفعاالت درونیِ جامعه، غیر مولد بودن ساختار اقتصادی آن، رشد تضاد 

قدرت  ۀالمللی، جناحی در درون دایر های بین های رژیم، و دگرگونی درون جناح

مدنی بر جناح تُندرو مدافع حفظ دیکتاتوری و  ۀشود که با تکیه بر جامع پیدا می

راند و در ساختار متمرکز قدرت  را به عقب می کند و آن قدرت متمرکز غلبه می
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بدین شکل شرایط و فضای باز سیاسی و فرایند دمکراسی . کند تَرَک ایجاد می

ر جناح مخالفِ تداوم دیکتاتوری و تمرکز کند که اگ گردد؛ و اضافه می فراهم می

مدنی برخوردار باشد و خود  ۀویژه جامع قدرت، در نهاد قدرت از پشتیبانی مردم به

وجود  هایی برای عبور جامعه به تواند راه دیکتاتوری را مضر به حال جامعه بداند می

 .آورد

و خواستی برای عنوان مخالف سیاست تُندروها، اگر اعتقاد  دولت حسن روحانی، به

مجریه  ۀدمکراسی دارد باید آن را در عمل نشان دهد و با استفاده از اهرم قو

های جامعه مدنی مستقل و احزاب سیاسی را فراهم آورد؛  فرصت ایجاد سازمان

 .اصالحات بدان عمل نشد ۀسیاستی که در دور

ی امکان و سادگ اصالحات ساختار قدرتِ حقیقی و حقوقی در ایران به ۀهمانند دور

در واقع ایران در دور باطلی . دهد پیشبرد سیاست داخلی و خارجی را نمی ۀاجاز

توان گفت که در نظام  اگر بخواهیم با زبانی ساده بیان کنیم، می. گرفتار است

جمهوری اسالمی قدرت برتری از دولت انتخابی وجود دارد که منافع خود را در 

 ۀهمین سیاست در دور. ند، نه موفقیت آنبی های دولت کنونی می شکست برنامه

اند، در پی  های تُندرو، که مخالف توافق هسته بوده گروه. اصالحات نیز اعمال شد

 .نژاد هستند احمدی ۀهای دولت، ناامید کردن مردم و تکرار دور شکست وعده

های او،  چه امیدوار کننده است جدیت رئیس جمهور در چالش رهبر، سیاست آن

حسن روحانی پاسخی . بستی است که ساختار نظام در خود دارد ز بنو گذار ا

. های اجتماعی نداده است های مبرم جامعه و همچنین آزادی جدی به نیازمندی

های فرهنگی و  همانند سابق همچنان سانسور کتاب، ممانعت از اجرای برنامه

عملی دولت  بی .ها و تظاهرات خیابانی ادامه دارد هنری، و نیز از برگزاری نشست

ها با توجه به گذشت نزدیک به سه سال از انتخابات، نشان بسیاری  در این زمینه

 .بدی است

  
اصالحات  ۀدر نگاه شما جنبش سبز ایران بیشتر کنشی برآمده از دل پروژ: پرسش

نژاد،  ریاست جمهوری آقای احمدی ۀسال است، یا واکنشی به شکست آن و دوران چهار 

 یا بهره بردن از یک فرصت سیاسی، بیشتر توسط نسل سوم انقالب؟
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اید، به درجات مختلف، به  کنم هر سه عاملی که شما نام برده من فکر می :پاسخ

شدت ضربه زد،  تقلب در انتخابات، که به انتظار پیروزی در اذهان عمومی به ۀاضاف

نظر من عامل فضای باز سیاسی در  اما به. دخیل بودنددر پیدایش جنبش سبز 

 .تری ایفا کرد میان عوامل دیگر نقش بسیار مهم

واقعیتی که رژیم . های اجتماعی همواره نیازمند فضای باز سیاسی هستند جنبش

نقش . تکرار نشود ۷۵۹۳و  ۷۵۹۰ بعد، یعنی انتخابات یها سعی کرد در دوره

شوروی سابق و کشورهای اقماری آن، و  ۀدر تجربتوان  فضای باز سیاسی را می

 .خوبی دید ایران به ۷۵۳۱ همچین انقالب

ویژه در سطح جهانی، مشروعیت  میزان مشارکت مردم در انتخابات برای رژیم، به

به همین دلیل در هر انتخابات رژیم شرایط را ویژه، حساس، و . سازد می

نژاد در دور  کفایتی احمدی مال شدن بیبا توجه به بَر. کند کننده اعالم می تعیین

به همین . تفاوتی مردم در انتخابات بود اول ریاست جمهوری او، رژیم نگران بی

های خیابانی، هم مردم را  سیاسی را قدری باز گذاشت تا نمایش ۀدلیل فضای بست

تشویق و تحریک به مشارکت در انتخابات کند، و هم رژیم بتواند ژست برگزاری 

ها آشنا  هایی که با آن نژاد با تمام ویژگی احمدی. را بگیرددموکراتیک ات انتخاب

بینانه از خود داشت، تا به حدی که مدعی بود  هستیم تصوری بسیار غیر واقع

هایی که در  بینی و پول خواهد جهان را مدیریت کند؛ و با این خود بزرگ می

ز، افزون بر کرد که ایجاد فضای با جامعه پخش کرده بود، تصور می

ای با  خامنه. کند بخشی به رژیم، آرای مردم را به طرف او سرازیر می مشروعیت

نژادی که در توهم  این اشتباه محاسبه مخالفت کرده بود، اما ظاهراً حریف احمدی

اما بر . ساز شد های تلویزیونی هم تاریخ مناظره. بینی گرفتار بود، نشد خودبزرگ

گویم که نقش مهم  این نکات را می. زیان او تمام شد خالف تصور احمدی نژاد به

. تر گفته باشم عامل فضای باز سیاسی برای پیدایش جنبش اجتماعی را روشن

ها به درازا  در فرایندی که ماه. البته جنبش سبز در یک فرایند شکل گرفت

در جنبش سبز، . کشیده شد، عوامل بیم و امید هم وارد این معادله شد

 ۀای که از دور ران و تُندروهای ضد اصالحات، با توجه به تجربهکا محافظه
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اصالحات داشتند، تصمیم گرفتند که نگذارند نیروی مخالفی دولت را در اختیار 

 ۀبگیرد؛ و زمانی که نتوانستند از راه آرای مردم به خواست خود برسند، برنام

ب معترضان را تقلب گسترده و دستگیری اعضای ستاد موسوی و کروبی، و سرکو

 .این برنامه از قبل تنظیم شده بود. اجرا کردند

های مختلف  های میلیونی در سطح شهرها، گروه گیری جنبش و حرکت با اوج

نگران حتا شدت نگران از دست دادن قدرت انحصاری خود، و  کار به محافظه

ردند، و بنابراین، نیروی سرکوبگرِ فوقِ تصوری را وارد صحنه ک. سقوط رژیم بودند

طلب به استعمار و  های اصالح با انواع ترفندها، از جمله اتهام وابستگی برخی چهره

خود را علیه خواست قانونی و مشروع و  ۀصهیونیسم خشونت خونین و گسترد

باال، جنبش سبز را مهار  ۀرژیم با تحمیل هزین. اعتراضات آرام مردم توجیه کردند

نیرویی که در جنبش سبز و اصالحات . بین ببردرا از  کرد، اما نتوانسته است آن

و مجلس کنونی نقش  ۷۵۹۰بسیج شده بود، در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 .ایفا کرده است

تواند بار دیگر به  به نظر من جنبش سبز در یک فرصت فضای باز سیاسی می

  .فقیه بدل شود ۀگر قدرت انحصاری والیت مطلق نیروی چالش

 
که برای آزادی مبارزه کنند برای  بیش از آن۷۵۳۱اید که کوشندگان انقالب گفته: پرسش

توان فکر کرد که شاید به همین  آیا می [۰].کردند برقراری عدالت اجتماعی مبارزه می

که استبدادِ حاکم بر جامعه باشد، نیروهای  دلیل هماوردِ نیرومندتر آن مبارزه، بیش از آن

 یم غرب بود؟ویژه امپریالس خارجی به

 

شان  کوشندگان انقالب چه اسالمی و چه غیر اسالمی خواست اصلی :پاسخ

برخی جهان را . برقراری عدالت اجتماعی، نه تنها در ایران، بلکه در جهان بود

دیدند، و برخی جهان سوسیالیستی، و دشمن عدالت اجتماعی  جهان اسالمی می

وشن و یکسانی هم از عدالت اگر چه تعریف و برداشت ر. را هم امپریالیسم

که مشکل اساسی ایران دیکتاتوری و نبودِ آزادی  در حالی. اجتماعی وجود نداشت

. دست نیامد کدام به شعارهای اصلی انقالب آزادی و استقالل بود که هیچ. بود
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 ۀمنظور از استقالل به عنوان مکمل آزادی، یعنی استقاللِ زندگی مردم از سلط

تقالل به معنای آزادسازی کشور از استعمار، مانند هند و حکومتی است، نه اس

غرب، مانند نیاز  ۀنیازی به امکانات کشورهای پشرفت کشورهای آفریقایی، و یا بی

 .گذاری، تکنولوژی و بازار فروش کاال به سرمایه

معنای فراهم کردن  تجارب نشان داده است برقراری عدالت اجتماعی، به 

شهروندان، از راه کسب آزادی و ساخت دمکراسی  ۀهمهای برابر برای  فرصت

وجود آید چیزی جز فساد و  عدالتی که قرار است از طریق زور به. ممکن است

 .های مالی نخواهد بود سوء استفاده

نزدیکیِ محمد رضاشاه به غرب سبب شد مخالفان او را عامل غرب بخوانند، و 

نوپای ایران را اهرم نفوذ امپریالیسم  نهادنِ صنعت ایران را کشوری وابسته؛ و پایه

جنبش . آمیز بود اساس و یا مبالغه این فرضیات همه بی. برای استثمار زحمتکشان

سیتز جهانی  چپ به دلیل گرایش به شوروی و چین خود را بخشی از جریان غرب

اش، یعنی نیاز به واردات  ای داری صنعتی ایران بنا بر ضرورت دوره سرمایه. دید می

داری و صنایع به میزان بیشتر غرب، و کمتر شرق در  کنولوژی مدرن، با سرمایهت

یرواند آبراهامیان، از متفکران چپ، . ها منافع مشترک داشت ارتباط بود و با آن

ایران یک انقالب صغیر صنعتی  ۷۵۳۱و  ۷۵۰۰بین سال های »: نوشته است که

ت ایران در همان دوره را در ، و جهانگیر آموزگار رشد و پیشرف«.را تجربه کرد

درآمد  ۀها به پشتوان این ۀالبته هم. سابقه دانسته است جهان در حال توسعه بی

دهد که نیروهای انقالبی ضد غرب،  ها نشان می این ارزیابی. گرفت نفت انجام می

گرایانه، بلکه ایدئولوژیک به رژیم سابق و نقش آمریکا در ایران  نه نگاهی واقع

نادرست  ایران با کشورهای غربی را به ۀها رابط بر خالف واقعیت داشتند؛ و

به همین دلیل به جای مبارزه با . دانستند استعماری و مانع رشد و پیشرفت می

 .دیکتاتوری شاه، مبارزه با امپریالسم را عمده کرده بودند

جمهوری اسالمی نشان داد که قطع رابطه با جهان غرب، زیر شعار  ۀدور ۀتجرب

 .های بزرگی به روند رشد و توسعه ایران وارد کرد خواهی، زیان استقالل

های ایران،  حدود پنج سال بعد از انقالب ایران، بلوک سوسیالیسم، الگوی چپ

های  شت و نظریهدا چه برایش انقالب کرده بود بر می ای در نفی آن های وارونه گام
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گاه نظری چپ، همراه  ، تکیه«های وابستگی تئوری»جهانی چپ انقالبی، از جمله 

های  های سوسیالیستی رو به افول نهادند و از آن پس گفتمان دگرگونی با دولت

محور، دمکراسی و  محور جای خود را به الگوهای اصالحی و جامعه انقالبی و دولت

جهانی دریافت که انقالب و  ۀبود که چپ در عرص در آن زمان. مدنی داد ۀجامع

داری نه تنها برابر با آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی نیست، بلکه  نفی سرمایه

در واقع . آمدهای وخیم ناشناخته است جایی دیکتاتوری و پی تنها عامل جابه

 .انقالب ایران پنج سال زود رخ داد

  
ترش، جنبش سبز ایران، را از این  مشخص ۀ، نمونمبارزات امروز جوانان ایران: پرسش

 کنید؟ انداز چگونه ارزیابی می چشم

 

گونه  یک ویژگی جنبش سبز این است که ایدئولوژیک نیست و به دام این :پاسخ

 .درستی خواهان کسب آزادی است شعارها نیفتاده است و به

ه جهان امروز نیز البت. های گذشته است تر از نسل بین به نظر من نسل جوان واقع

. یوتوپیایی نیست ۀاین نسل در پی ساخت جامع. بسیار دگرگون شده است

جوانان ایران خواستار آزادی، دمکراسی و زندگی فارغ از دغدغه و فشارهای 

است؛  pragmatistبه عبارت ساده نسل جوان ایران پراگماتیست . اند حکومتی

ای  بخش است، و به آینده کند و نتیجه میپسندد و قبول دارد که کار  چه را می آن

 .کند و به آن امیدوار است که از آن اوست، نگاه می

های انقالب را وارونه کرد، بلکه رابطه  جنبش سبز نه تنها بخش زیادی از گفتمان

دولت کنونی روحانی،  احت. جهان را نیز یک ضرورت دانست ۀبا کشورهای پیشرفت

نیست، به خوبی دریافته است که برای رشد و  که بخشی از جنبش سبز نبود و

داری جهانی، از  جامعه و بهبودی بخشیدن به زندگی مردم، باید با سرمایه ۀتوسع

 .عادی برقرار کند ۀجمله آمریکا همکاری کرده، رابط

اید که هر انسان از  دانسته« اختیاری»و « آزادی»را « حق»در همین زمینه، شما  

 ۀگری به مبادل نظران جنبش روشن گویید که بیشتر صاحب می. آن برخوردار است

 (۵.)آزادی طبیعی با آزادی مدنی، یا آزادی طبیعی با حقوق مدنی معتقد بودند
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گران سیاسی جنبش سبز ایران را یک جنبش  برخی جامعه شناسان و تحلیل: پرسش

و « خواهی حق»و « آزادی»و « حق» ۀممکن است دربار. اند خواه تعریف کرده حق

 در رابطه با جنبشی اجتماعی مانند جنبش سبز توضیح دهید؟« خواهی آزادی»

 

چه اندیشمندان نهضت  آن ۀای در بار نخست اجازه بدهید مقدمه :پاسخ

حقوق طبیعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق بشر  ۀگری در بار روشن

 Charles-louis)فکری مانند چارلز منتسکیو متفکران عصر روشن. اند، بگویم گفته

Montesquieu )ژان ژاک روسو  و(Jean-Jacques Rousseau) ، متأثر از فیلسوفانی چون

 John)و جان الک ، (Thomas Hobbes)توماس هابز، (René Descartes) رنه دکارت

Locke ) جامعه را در تنظیم قراردادهای  ۀادار ۀمدرنیته راه چار ۀبا آغاز دور

اش را بر همین اساس تنظیم  روسو کتاب قرار دادهای اجتماعی. اجتماعی دیدند

 .اساس این قراردادها رعایت حقوق طبیعی و اجتماعی انسان است . کرد

که قرار دادی و توافقی و تابع زمان و مکان هستند، « حقوق اجتماعی»بر خالف 

شوند و تابع  با انسان زاده می ها با یکدیگر، حقوق طبیعی  مناسبات انسان ۀو نتیج

 .زمان و مکان نیستند

تمام . اند شوند و مستحق حقوق و حرمت انسانی ها آزاد متولد می تمام انسان

شوند و باید اجازه داشته باشند که سرنوشت   ها با عقل و شعور متولد می انسان

ها در تمام دنیا نیازمند تنفس، غذا خوردن،  انسان. خود را خود تعیین کنند

های طبیعی خود هستند و در این مورد استثنایی  اندیشیدن و برآوردن نیازمندی

شود حق فکر کردن دارد  توان گفت فردی که در اروپا متولد می نمی . وجود ندارد

ن فکر زیرا انسان بدو. شود حق فکر کردن ندارد و فردی که در ایران متولد می

فکر کردن خصلتی است که انسان را از حیوان منفک . کردن، انسان نیست 

فراهم  پس قوانینی که مرتبط به حفظ انسان و . کند، نه انسان را از انسان می

تواند بگوید من  کسی نمی. های مستقل اوست، نیاز همگانی است آوردن نیازمندی

  .کنم و غیره انتخاب می را  کنم، به جای تو رنگ لباس تو به جای تو فکر می

انسان  ۀها سلط قوانین طبیعی نزدیک به مطلق و پایدارند و با کشف و کنترل آن

قوانین . اند و قابل تغییر نسبی« اجتماعی قوانین »یابد؛ ولی  بر طبیعت افزایش می
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اند که انسان در ساخت آن سهمی ندارد، و تنها در  طبیعی بخشی از طبیعت

انسان در رخ دادن و ندادن زلزله نقشی ندارد، ولی در  . نقش دارد کنترل نسبی آن

کامالً « قوانین اجتماعی»که  درحالی. تواند نقش داشته باشد کنترل عوارض آن می

اند و قوانین اجتماعی بنا بر  به همین دلیل قوانین طبیعی ثابت. اند انسان ۀساخت

حقوق بشر، حقوق . کنند ر میهای بشر و پیشرفت و تکامل جوامع تغیی نیازمندی

شمول و همگانی است و تابع معیار  پس جهان. شود طبیعی انسان شناخته می

 .شود دیگری جز انسان بودن نمی

افزون بر حقوق طبیعی باید از سایر حقوق انسان مانند حقوق مدنی و حقوق 

رد  شود که میان شهروندان حقوق مدنی، به حقوقی اطالق می. سیاسی نیز نام برد

. عنوان داور میان شهروندان موظف به حفظ آن است گردد و دولت به و بدل می

کند؛ مانند حق  سیاسی مناسبات میان شهروندان و دولت را تعیین می حقوق 

بیگانگان و  های دولتی، حفظ امنیت در برابر  انتخاب کردن و انتخاب شدن به مقام

ابراین حق دارند کسانی را که شوند؛ بن شهروندان عضو دولت محسوب می. غیره

 .ها را نمایندگی کنند خود انتخاب کنند خواهند منافع آن می

کند که افراد از بخشی از حقوق طبیعی خود  امنیت و دمکراسی جامعه ایجاب می

 .نظر کنند تا در ارتباط با دیگران از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار بشوند صرف

جای مذهب محورِ رفتارِ فرد و  ای که قانون به عهمدرن در جام ۀحق به عنوان پدید

محور،  در جوامع پیشامدرن، و مذهب. عملکردِ دولت است، پذیرفته شده است

جمهوری اسالمی، براساس فقه اسالمی افراد را . اند، نه صاحب حق افراد مکلف

این، یعنی نفی آزادی افراد، که خود منشأ تضاد و . داند، نه صاحب حق مکلف می

های سنتی و  های مدرن، و حکومت با ارزش شمکش میان شهروندان با ارزشک

 .اند پشت سر گذاشتهدموکراتیک ای که جوامع  مرحله. مذهبی است

آزادی خود بخشی از حق . اند خواهی به همدیگر تنیده شده خواست آزادی و حق

رفته زنیم، یا حقی است که در جامعه پذی زمانی که از حق حرف می. انسان است

کند؛ یا حقی است که انسان در  را نقض می شده است، اما دولت یا نهاد دیگری آن

مانند . دست نیاوده است را به تکامل زندگی بشری به آن پی برده، ولی هنوز آن

حق آزادی که شامل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی انتخابات، اجتماعات و 
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أی، حق داشتن تشکل مدنی، صنفی و ؛ حق شهروندی، حق ر اعتراضات و اعتصاب

ها در قانون اساسی ایران تصویب شده  تمام این حقوق و آزادی. سیاسی و غیره

گونه حقوق که در جامعه و نهادهای قانونی آن پذیرفته  بنابراین، وقتی این. است

یعنی حقِ قانونی و . گیرد خواهی شکل می شده است نقض شود، جنبش حق

ادی که قرار است حافظ آن باشد، یعنی دولت، نقض شده پذیرفته شده توسط نه

خواهی بوده است، که نخست در شعار  جنبش سبز از این زاویه،جنبش حق. است

شدن این  در پی اعتراض به نادیده گرفته. بازتاب اجتماعی یافت« رأی من کو؟»

یا به عبارت دیگر . حق، حق اعتراض، حق آزادی بیان و حق اجتماعات نقض شد

از . دست نیامده است رغم تصویب آن در قانون هنوز به شخص شد که آزادی علیم

 .خواهی و مقابله با دیکتاتوری بود این زاویه، جنبش سبز یک جنبش آزادی

  
حد آزادی را »پرسش پیش، و با درنظر گرفتن گفتاوردی از شما که  ۀدر ادام: پرسش

، پیرامون مسائلی مانند شش سال حصر رهبران نمادین جنبش «کند قانون تعیین می

علم فیزیک، در  ۀگر در زمین نگاران، یا زندانی کردن یک پژوهش سبز، بازداشت روزنامه

در جایگاه مجری  تواند ای روحانی میشرایطی کامالً غیر قانونی و غیر انسانی، آیا آق

توجهی به قانون را زیر پرسش ببرد؟ و آیا  به عنوان یک شهروند، بی اقانون اساسی، حت

 قضاییه است؟ ۀاین به معنای وارد شدن به حدود اختیارات قو

 

شود، اما در  این درست است که انسان با حقوق طبیعی و آزاد متولد می :پاسخ

ای برای  ت و کنش و واکنش با دیگران، ناچار باید محدودهجامعه و در مناسبا

حد و مرز این آزادی را . آزادی خود در نظر بگیرد که به آزادی دیگران صدمه نزند

یابد که  به عبارت دیگر آزادی یک فرد تا جایی ادامه می. کند قانون مشخص می

آغاز آزادیِ افرادِ  شود؛ یعنی حد آزادی افراد تا مرز آزادی افراد دیگری شروع می

این حد را . کند مانند دیواری که دو ملک را از هم جدا می. یابد دیگر ادامه می

عنوان نهاد  دولت هم به. را رعایت کنند اند آن کند و افراد موظف قانون تعیین می

اما . این یک اصل کلی است. قدرت باید حافظ آزادی مردم و حد و مرزها باشد

اند، از جمله آزادی در نقض  ی برای خود آزادی مطلق قائلهای دیکتاتور رژیم

 .آزادی قانونی مردم 
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نگار،  گناه، زندانی کردن روزنامه درمورد نقض آزادی و پایمال شدن حقوق افراد بی

گر و فعاالن مدنی در ایران، با کمال تأسف آقای روحانی اشتباهات  وکیل، پژوهش

هایی که  هم چشم خود را بر روی ستمکاریایشان . کند آقای خاتمی را تکرار می

. گزاری فراتر نرفته است گیرد بسته است و کارش از حد گله علیه مردم انجام می

ها و  شکنی روحانی مانند خاتمی نقش و نیروی اجتماعی مردم را در برابر قانون

روحانی . گیرد های دستگاه قضایی و سپاه و نیروهای امنیتی نادیده می ستمکاری

تواند از این نیرو برای پیشبرد  آرای اکثریت مردم برخوردار شده و می ۀپشتوان از

 ۀهای خود در تمام دور کارهای قانونی، حفظ حقوق و آزادی مردم، و وعده

یاری رساندن به او هستند،  ۀکنم مردم هم آماد من فکر می. ریاستش یاری بطلبد

زم و نیز امنیت مردم را فراهم اگر خواست آن وجود داشته باشد و ایشان شرایط ال

  .کند

او رئیس جمهور و مقام . نباید فراموش کرد که روحانی شهروند معمولی نیست

میلیون شهروند است؛ و مسئول و موظف  ۰۴ دوم کشور، و منتخب نزدیک به

است که در چارچوپ قانون اساسی جمهوری اسالمی، که به آن سوگند یاد کرده، 

بند و ناقص شهروندی را که در  داند، حداقل حقوق نیم میو خود را مجری آن 

این درست است که اجرای فصل . فصل سوم قانون اساسی آمده است، اجرا کند

کند، و  نمیدموکراتیک ما را  ۀحقوق ملت، جامع ۀسوم قانون اساسی، در بار

ی تواند بخشی از حقوق شهروند ماند؛ اما می بسیاری از مشکالت همچنان باقی می

ویژه مانع دستگیری، زندانی و شکنجه کردن افراد  و آزادی را تأمین کند، و به

 .تنهایی بسیار مهم است به نظر من این خود به. بشود

مستقل  ۀبه موجب اصول مندرج در همین فصل، قوه قضایی حق ندارد به بهان

 ۀواستقالل ق ۀبودن ناقض حقوق مردم باشد؛ و آقای روحانی حق ندارد به بهان

قضایی، مسئولیت، وظیفه و قدرت قانونی خود را نادیده بگیرد و چشم خود را بر 

. قضایی یک اصل است ۀشک نیست که استقالل قو. قضایی ببندد ۀشکنی قو قانون

اما در جمهوری اسالمی این اصل زیر پا گذاشته شده و دستگاه قضایی به اهرم 

یل انتصاب صادق الریجانی، یکی از دال. سیاسی بخشی از حکومت بدل شده است

ه قضایی ٔدانش توسط رهبر به ریاست قو تجربه و کم یک روحانی رده دوم، بی
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دائمی  ۀهمین است که او بتواند بر دستگاه قضایی، اهرم مجازات مخالفان، سلط

این واقعیت . های خود بدل کند داشته باشد و دستگاه قضایی را به ابزار سیاست

ق الریجانی نیز اعالم شد که دستگاه قضایی تابع دستورات بار توسط صاد تلخ یک

قضایی حرف  ۀبا توجه به این واقعیت چگونه می توان از استقالل قو. رهبری است

 زد؟

. در مورد حصر رهبران نمادین جنبش سبز نیز همین اصول باید رعایت شود

ده، زیر پرسش قضایی، و یا هر نهاد و مقامی که دستور حصر را دا ۀروحانی باید قو

ها بخواهد مستند قانونی خود را برای حصر این افراد اعالم کنند  ببرد و مدام از آن

شود برای تعیین  و یا دادگاه منصفانه و آزادی را که خواست آن مدام تکرار می

ها توسط  شکنی ها و قانون انباشت این زورگویی. ها تشکیل دهند وضعیت آن

اخالقی مفرط کشانده  و جامعه را به فساد و بیمقامات حکومتی است که نظام 

 .است

  
تواند به هر دلیل  ای است که می حقوق زنان مقوله/ نظر شما، آیا حقوق بشر به: پرسش

 هنگام پرداختن به مسائل دیگر یک جامعه کنار گذاشته شود؟

 

یکی از مشکالت . طور آشکار پاسخ کوتاه به پرسش شما منفی است به :پاسخ

جمهوری . ویژه حقوق زنان است جامعه، ثانونی شمردنِ حقوق بشر، بهاساسی 

اسالمی برای نقض حقوق زنان توجیه مذهبی و فقهی هم دارد، و برای حقوق بشر 

درست کرده است، که چیزی نیست جز توجیه « حقوق بشر اسالمی»هم 

ها  نقض حقوق بشر و حقوق زنان به فرهنگ، ارزش. سیستماتیک نقض حقوق بشر

دولت روحانی که در . و قوانین نظام از جمله در دستگاه قضایی بدل شده است

کمپین انتخاباتی خود رفع مشکالت اقتصادی، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن 

اقتصادی  ۀحصر را وعده داده بود، تا به امروز تمام توجه و تمرکزش حول مسئل

کند  که فکر می یکی آن. هدد روحانی به دو اشتباه بزرگ ادامه می. بوده است

شود؛ و دوم، وظیفه و  مشکالت اقتصادی بدون رفع مشکل سیاسی ایران حل می

دیگر خود، یعنی محافظت از حقوق  ۀکردنِ وعد مسئولیت خود را برای عملی
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را به دستگاه فاسد قضایی، که به اهرم سیاسی دستگاه  مردم فراموش کرده، و آن

توجیه این غفلت بزرگ هم بهانۀ . گذار نموده استنظامی و امنیتی بدل شده، وا

حل مشکالت اقتصادی ایران در گرو رفع مشکالت . قضایی است ۀاستقالل قو

سیاسی، و در رأس آن، آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر غیر 

وضعیت کنونی،  ۀادام. اخالقی و غیر قانونی رهبران نمادین جنبش سبز است

نخستین شرط پویایی اقتصاد در هر جامعه وجود امنیت . نبودِ امنیت ۀیعنی ادام

های اروپایی  ها، در پی تردیدِ شرکت شدنِ تحریم رغم برداشته اخیراً، علی. است

اند که گویا  گذاری در ایران، مقامات ایرانی آمریکا را سرزنش کرده برای سرمایه

سخنگوی . که چنین نیست در حالی. ها وارد بازار ایران بشوند گذارد اروپایی نمی

دلیل ممانعت آمریکا، بلکه به  ها را نه به آمریکا، تردید اروپایی ۀوزرات امور خارج

بنابراین، اگر دولت . دلیل نبودِ امنیت الزم برای سرمایه در ایران دانسته است

حل مشکالت اقتصادی ایران جدی است، همزمان باید مشکل  ۀروحانی دربار

 .او در گروِ حل هر دو مشکل است ۀانتخاب دو بار. ن را برطرف کندسیاسی ایرا

جوامع پیشامدرن . ای مدرن است این را هم اضافه کنم که حقوق بشر پدیده

انسان مکلف به دنیا . هر چه بود تکلیف بود. حقوقی برای انسان قائل نبودند

 .کرد ن زندگی میآمد، و مکلف به اعتقادات جزمی، و فرمانبرداری از متولیان آ می

حقوق زنان حقوق بشر است، و رعایت حقوق بشر نخستین اصل در سلسله حقوق 

. انسانی در جامعه است، و نخستین بند از حقوق زنان برابری با حقوق مردان است

یعنی مقدم بر حقوق سیاسی و اجتماعی افراد؛ به عبارت دیگر، حقوق بشر مادرِ 

، بخشی از حقوق طبیعی انسان است که فرد حقوق بشر. دیگر حقوق انسانی است

را رعایت کنند و هیچ شرطی هم برآن  شود و دیگران باید آن با آن متولد می

 .حاکم نیست

اگر نهاد حفظ حقوق سیاسی افراد دولت است، محافظ حقوق بشر تمام نهادهای 

دکان زیرا حقوق بسیاری از زنان و کو. اجتماعی جامعه، از جمله نهاد خانواده است

دهد که  تحقیقات نشان می. شود ها نقض می در خانواده و توسط افراد خانوادۀ آن

. هاست خود آن ۀهای خطرناک برای زنان خان در جوامع پیشرفته یکی از مکانحتا 

زیرا حفظ و یا نقض حقوق زنان، و همچنین کودکان، در دست افراد خانواده، 
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جایی که نهادهای رسمی و . مندترند انویژه مردان، است که از نظر فیزیکی تو به

اند که مانع تجاوز به حقوق  قانونی حفظ حقوق افراد، مانند پلیس و دادگاه، غایب

 .زنان و کودکان بشوند

فرهنگ مرد ساالری هنوز و همچنان در تمام جوامع به درجات مختلف باقی 

است بسیاری ای مانند ایران، که قوانین بر فقه و سنت استوار  در جامعه. است

شود، یا قانونی است و یا  هایی که در خانه و جامعه علیه زنان اعمال می ازستم

 .شود توجیه فقهی می

  
های  ها و شیوه ها، کنش دوران حضور خیابانی جنبش سبز، پر بود از روش: پرسش

هنر و ادبیاتی که در این جنبش خلق شد، حتا ؛  گون و سرشار از خالقیت اعتراضی گونه

توان کوشندگان مدنی جامعه را تشویق کرد تا  چگونه می. زدنی است تاریخ ما مثال در

حکومتی  ۀگرانه به بازتعریف معانی، فضاها و نمادهای چیر معنای دقیق کلمه کنش به

 ادامه دهند؟

 

های مقاومت و اعتراضی  های جنبش ویژگی. سخن شما کامالً درست است :پاسخ

های سریع  تر از دیگران دارند، به واکنش ای حساس حیههنرمندان را که معموالً رو

فعال جنبش سبز باقی مانده، و  ۀآثار ادبی و هنری که از دور. کشاند و خالقانه می

بیان حتا ضربه خورده، و یا  ۀروحی ۀها که به نوعی بازتاب دهند آن ۀیا ادام

یاد ماندنی  به های ها، و البته امیدهای فراوان است، سرشار از خالقیت ناامیدی

داشتنِ نام پیشگامان جنبش  بخشی از وظایف کوشندگان مدنی زنده نگاه. است

ها  یادانی مانند سهراب اعرابی، ندا آقاسلطان، ترانه موسوی، و ده سبز است؛ زنده

ها و یادها باید بر  این نام. جوانی که خونشان سند پایداری و بقای جنبش است

های اعتراضی این دوره باقی بماند و به آیندگان  بیانیه تارک آثار ادبی و هنری، یا

در واقع این یادها بخشی از امیدی است که باید زنده بماند، و . منتقل شود

امیدواری »، فیلسوف مدافع حقوق بشر، (Howard Zinn)قول هوارد زین  به. ماند می

تاریخ انسان، واقعیت این است که . های بد، رومانتیک احمقانه نیست در زمان

ها  دردی، فداکاری، شجاعت و مهربانی ها نیست، تاریخ هم صرفاً تاریخ ستمکاری

 «.نیز هست
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زدنی آن دوره متعلق به همان دوره،  های مثال باید پذیرفت که بخشی از خالقیت

هر دوره و هر شرایطی نوع . هاست شرایط حضور مردم در خیابان ۀدهند و بازتاب

قدر گسترده  ها آن سرکوب ۀدانیم در جنبش سبز دامن می. لبدط فعالیت خود را می

سال برخی از کوشندگان جنبش مدنی در حصر و  ۱بود که هنوز با گذشت 

حکومت هنوز و این که نخست . دهد این امر دو واقعیت را نشان می. اند زندان

رغم صدمات  علیاین که همچنان از برآمدن جنبش سبز وحشت دارد؛ و دوم 

که برخی از این کوشندگان و همچنن رهبران نمادین جنبش سبز  شدیدی

نیروهای مدنی و مدافعان حقوق  ۀوظیف. ها ادامه دارد اند مقاوت آن متحمل شده

ها،  آن ۀبشر در این روزها این است که ضمن بازتاب دادن مقاومت و مبارز

. ش بدهندروز کنند و به دیگران آموز های دفاع از حقوق آنان را به مکانیسم

حرکت آهسته و  ۀآموزی از تجارب ناموفق و موفق کاری است که در دور درس

امیدواری و . تواند توسط کوشندگان جنبش انجام بگیرد مقطعی جنبش می

 .تواند گذشته را به آینده متصل کند بخشی خود نیروی بزرگی است که می امید

توان از تجارب مثبت و  می. آموزی محدود به جنبش سبز یا ایران نیست این درس

ها از ما  آناین که کما . خواهی سراسر جهان درس گرفت های آزادی منفی جنبش

 .گیرند اند و می درس گرفته

ها  در مورد بازتعریف معانی، شناخت واقعیت، یا چشم در واقعیت داشتن و فعالیت

و گرنه مدافعان حقوق . هاست ترین مسئولیت ردن یکی از اصلیرا بر آن منطبق ک

های کارشان ممکن  گرایی شده، به دلیل پاسخ نگرفتن از شیوه مدنی دچار جزم

کار برده شود،  های مناسب شرایط به که اگر شیوه در حالی. امید شوند است نا

 .های مثبتی برگرفته خواهد شد شک پاسخ بی

یند کسب آزادی و دمکراسی دراز مدت و پر از افت و فرااین که واقعیت دیگر 

ها  فعال بودن جنبش در خیابان ۀدر دور. خیز است و گام به گام پیش می رود

ها  شد و در شرایط افت جنبش، مانند امروز این گام تر طی می ها سریع این گام

مدنی باید این  ۀکوشندگان جامع. کند، اما ایستا نیست تر حرکت می کند

 .ها را مدام برای خود و دیگران تکرار کنند عیتواق

 ۵۵مهم دیگر این است که بدانیم وضعیت امروز حکومت، وضعیت سال  ۀنکت
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اند؛ تنها میزان و شدت سرکوب و مجازات را باال  ها به استصیال رسیده آن. نیست

از اخالقی مقامات رژیم بیشتر پی برده است و مردم  جامعه به فساد و بی. اند برده

 .اند بیشتری گرفته ۀحکومت فاصل

های حکومت اسالمی برای منحرف کردن افکار عمومی تحریک مردم  یکی از شیوه

های  علیه کشورهای غربی به ویژه مریکاست تا در پسِ آن شعارها و نادرستی

انحراف افکار عمومی برای . ماندگی خود را پنهان کند فریبانه، فساد و عقب عوام

های اعتراضی مردم  هر زمان جنبشاین که یگری نیر دارد و آن رژیم کاربرد د

ای که در مورد جنبش سبز و  شیوه. را به بیگانگان وابسته بدانند رشد کرد آن

 .کار بردند رهبران نمادین آن نیز به

  
تواند تاکتیکی برای  اید که شرکت در انتخابات برای مردم درون مرز، می گفته: پرسش

توان از این  آیا می. کم تعریف شرایط آن باشد زندگی روزانه، یا دستایجاد تغییر در 

تر کارزار انتخاباتی،  صحبت، این برداشت را هم داشت که انتخابات، و در نگاه گسترده

گرایانِ  گرانِ درونِ حکومت با تحول تواند فرصتی باشد برای همگرایی نسبی اصالح می

را به سوی برساختن یک « فرصت»ن این توا مدنی؟ در این صورت، آیا می ۀجامع

های  نیروهای مدنی برای برکشیدن صدای جنبش ۀاستراتژی همراه و همسوکنند

 اجتماعی رهنمون کرد؟

 

که نگاه به آینده دارد، نه بررسی تجارب  این پرسش شما به دلیل آن :پاسخ

طیف  درستی که شما به به ویژه آن. ای برخوردار است گذشته، از اهمیت برجسته

اید، و در نفی،  مخالفان حکومت انحصاری و خودکامه را یکدست ندیده ۀگسترد

کنم به هردو قسمت پرسش  سعی می. اید ها تکیه کرده روی وجه اثباتی تفاوت

 .شما پاسخ بدهم

ولی زمانی که انتخابات . اما و اگر ندارددموکراتیک شرکت در انتخابات آزاد و 

شود و نامزدها باید از صافی شورای نگهبان  ل میغیرآزاد است، مهندسی و کنتر

عبور کنند، مردم برای شرکت کردن و یا شرکت نکردن در هر انتخابات ارزیابی و 

. کنند آیا شرکت کردن سودمند است یا برعکس تحلیل مشخصی کرده، فکر می

دانند که شرکت در انتخابات کنترل شده در ایران یک  مردم این واقعیت را می
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بخشی به  بدین معنا که انتخابات اهرم مشروعیت. منفی دیگر هم در بر داردوجه 

به عبارت دیگر هر رأیی که به صندوق ریخته . هاست های آن نظامی ضد خواست

توانید میان دو نامزد بد و  نخست، شما می. شود دو بار مثبت و منفی دارد می

اشد که بودن یک صدای بدتر، به ناچار اولی را انتخاب کنید و فرضتان این ب

بار منفی رأیی که به صندوق ریخته . بند در مجلس از نبودن آن بهتر است نیم

این دو گانگی . شود شود، تأیید ضمنی نظام والیت مطلق فقیه محسوب می می

طور مثال در انتخابات اخیر مجلس، با  به. کشاند است که بسیاری را به تردید می

 ۹۹رغم رد صالحیت  کار گرفتند، علی اعتدالی بهتاکتیکی که مدافعان سیاست 

طلبانِ شناخته شده، باز فضایی برای مانور و شرکت در انتخابات  درصد اصالح

 .گونه نبوده و نیست اما همیشه این. باقی ماند

 ۀیعنی انتخابات در جامع. توان به سادگی نفی کرد اما پرسش شما را هم نمی

توان و باید ماهرانه از آن  یک فرصت است و می هر حال ای مانند ایران به بسته

 .بهره جست

مدنی راه  ۀگرایان جامع در مورد همگرایی اصالح طلبانِ درون حکومت و تحول

  در واقع در هر مرحله. توان و نباید از آن پرهیز کرد مشترکی وجود دارد که نمی

که اشتباه  ی آناما برا. های اجتماعی نیروهایی با هم همگرا هستند از دگرگونی

تکرار نشود، دو وجه نفی و اثبات  ۷۵۳۱ویژه در زمان انقالب  محاسبات گذشته، به

در . در بُعد نفی هم یکسانی وجود ندارند. دگرگونی، نباید به نفی کاهش پیدا کند

بنابراین نخست باید نیروهای . این سو طیفی از نیروها پتانسیل همگرایی دارند

گرا لزوماً  دوم، اهداف دراز مدت نیروهای تحول. را شناختها  همگرا و اهداف آن

ای با این  همراهی مرحله. خواهد طلبِ حکومتی می همان نیست که طیف اصالح

گرایی را نباید  اما اهداف استراتژیک تحول. ناپذیر است طیف یک اصل اجتناب

 با رعایت این نکته است که در روند حرکت به سوی آینده،. مسکوت گذاشت

راه تا دسترسی به آزادی و دمکراسی  ۀطلبانِ حکومتی به ادام بخشی از اصالح

که به خاطر ایجاد  را تبلیغ و ترویج کرد، نه آن پس باید آن. راغب خواهند شد

 .همگرایی بر آن سرپوش گذاشت

یابی به اهداف دراز  راه تا دست ۀخواهان باید استراتژی خود را برای ادام تحول
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همگرایی میان دو . یعنی آزادی و دمکراسی، تنظیم و تبلیغ کنندمدت خود، 

های دراز  گرایان تنها راه گذار به آن خواست طلبانِ حکومتی و تحول طیف اصالح

 .مدت و استراتژیک است

  
چگونه است که مبارزات هموطنان : و پرسشی که همیشه برای من مطرح است...: پرسش

سراسر  -شی گوناگون، بلکه متضاد، در درون ایران، کههای ارز جوان با باورها و نظام

اند، در  خواه گذرانده گرا، و تمامیت خِرَد، واپس حکومتی بی ۀشان را زیر سای زندگی

مقایسه با مبارزات بسیاری از ایرانیان مهاجر و ساکن فضاهای آزاد و دمکراتیک، که 

حق فردی در مرکز تفکر  رود اهمیت و ارزش کرامت انسانی و قرارگرفتن انتظار می

 تر است؟ روتر و متمدن تر، پیش بینانه سیاسی را عمالً زندگی کرده باشند؛ واقع

 

های موفق در جنبش اجتماعی در واقع پراگماتیک و ابژکتیو است،  شیوه :پاسخ

های  گری در جنبش اجتماعی و یافتن شیوه به عبارت دیگر، کنش. نه سوبژکتیو

دست آید، و کسانی که  آلیستی به ایده ۀتواند از زاوی ی نمیموجود و ممکنِ مبارزات

 .کنند ها هستند نیز معموالً چنین نمی در بطن این تالش

گویم که کلید این دو گانگی را باید  شما می ۀبر این اساس، من در تأیید گفت

ها،  ها با ممکن چشم در واقعیت داشتنِ مبارزان داخل و ضرورتِ انطباقِ خواست

به دلیل دور که در محیط خارج،  در حالی. ها دانست کمی از ممکن ۀفاصل یا با

گرایی مفرط، و تصوراتی که همواره جای  و فرو افتادن در ذهن ها افتادن از واقعیت

 .گیرد، احتمال خطا باالست شود و اساس داوری قرار می ها نشانده می واقعیت

کند،  ایران زندگی می طور طبیعی کسی که با فاصله از محیط و شرایط به

اند، به درستی  تواند مشکالتی را که مردم روزانه با آن دست به گریبان نمی

همان نسبت از بختکی که بر زندگی مردم سوار است، درکی  بشناسند، و به

به عبارت دیگر مردم در ایران با تمام مشکالتی که نظام . گرایانه داشته باشد واقع

. را تعطیل کنند آن ۀتوانند زندگی و ابعاد گسترد نمیکند،  ها تحمیل می بر آن

الی مشکالتی که با آن  ها مبارزه را منطبق با شرایط زندگی خود در البه آن

در بدترین شرایطِ حتا . زندگی تعطیل بردار نیست. دهند رو هستند ادامه می روبه

هایشان را به دهند، بچه  قابل تصور، مردم نیاز به کار دارند، تشکیل خانواده می
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های ترافیک را تجربه  کنند، دشواری آمد می و فرستند، در شهر رفت مدرسه می

روند، بیمارشان را به بیمارستان  کنند، برای خرید به بازار و فروشگاه می می

آیند، بیکاری، فقر، ستم،  اند کنار می ها متفاوت رسانند، با دیگرانی که با آن می

مشکالت،  ۀکنند و در کنار هم ها را تجربه می عدالتیها و بی  تبعیض و زورگویی

کوشند امکان تفریح و استراحت هم داشته باشند؛ و در عین حال  خواهند و می می

یعنی برای حقوق خود و مردمِ دیگر . خواهان دگرگونی وضعیت حاکم هم هستند

شد و ها مطابقت داشته با نوعی که با شرایط زندگی آن کنند، اما به مبارزه می

این دالیل مردم درون کشور مجبورند  ۀبه هم. را تحمل کنند آن ۀبتوانند هزین

اگر چنین نباشد، این حتا بینانه داشته باشند، و  نسبت به مشکالت دیدی واقع

کنند،  ای که در آن زندگی می جامعه ۀها تحمیل می شود، چون در بار دید بر آن

بینانه و لمس مشکالت دست  واقعکنند و به درک  وشنود می با یکدیگر گفت

ای دور با این  کنند، از فاصله که در خارج از ایران زندگی می آنان. یابند می

ها از آن دور  ای که سال رو هستند، ارزیابی درست و دقیقی از جامعه مشکالت روبه

را تشکیل  اند، و نسلی با خواست و نگرشی متفاوت اکثریت جمعیت آن مانده

 .آلیستی است ، و نگاهشان بیشتر ذهنی و ایدهدهد ندارد می

 ۱۳۹۵ خرداد -

 

 

______________________ 
طلبان در  اصالح ۀسال  نقدی بر عملکرد هشت)علمداری، کاظم، چرا اصالحات شکست خورد . ۷

  ۰۴۴۵ آنجلس، چاپ یکم، ؛ انشارات سایه، لس(ایران

های جبهه ملی ایران در خارج از کشور،  سازمانسخنرانی دکتر کاظم علمداری در سمینار  .۰

 ۰۴۷۰ آنجلس، آوریل لس

phttps://www.youtube.com/watch?v=TugWWqWcjCc&app=deskto 
ها؛  ها و تجربه گفتارها، زمینه: علمداری، کاظم، جامعه مدنی: باره نک بیشتر در این ۀبرای مطالع .۵

 ۰۴۷۳ انتشارات آموزشکده آنالین توانا،
emrooz.net/index.php/politic/more/62298-http://www.iran/

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TugWWqWcjCc&app=desktop
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/62298/
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 فلسفه پراگماتیسم و تحول دموکراتیک در ایران
 با کاظم علمداری سایت مدرسه فمینیستی گفتگوی

 جواد موسوی خوزستانی

 
 ها پیش از این، به قلم شما، مقااالتی در  آقای علمداری، سال - موسوی خوزستانیجواد 

کشور، به چاا    های داخل روزنامهمطبوعات و دفاع از فلسفه پراگماتیسم در  تشریح و

نقدهایی که در ایران باه نگارش و   . ها را یافتم رسید که بنده توفیق مطالعه برخی از آن

برخای از  . شود در دو سطح نظاری و عملای مطارح اسات     میروش پراگماتیستی وارد 

 دانناد  گرایی یکی می را با مصلحت( عمل گرایی)روشنفکران ایرانی، فلسفه پراگماتیسم 

برخای نیاز مشاکل      .«مصالحت فاردی  »گویی پراگماتیسم یعنی انجام هر کااری باه   

قلماداد  شاری  جواماع ب  موجاودِ  از وضعیت -یا دنباله روی  -پراگماتیسم را، تن دادن 

سیساتماتیک  خشونت سازوکار اعمال در دیدگاه پراگماتیستی  رسد میبه نظر . کنند می

به سهو یا به عمد نادیده نهفته است  سیاسی موجود ها در نظمو عمدتاً پنهان که معموالً 

حال که قرار است این گفتگو حول چگونگی تحاول اجتمااعی و نحاوه    . شود گرفته می

خواستم این پرسش را  دموکراسی در کشور  ادامه یابد، پیش از آن می تدریجی استقرار

 ساازوکار بیناد و   فلسفه پراگماتیسم، تحول اجتماعی را چگونه می مطرح کنم که اساساً

از  هاای دیگار ماثالً    اش را از دیادگاه  کند؟ به ویژه فاصله می بییناین تحول را چگونه ت

 دهد؟ میتوضیح  از چه طریقیآنارشیستی و  افراطی از  دیدگاه کار یا نگرش محافظه

. اجازه دهید از قسممت آخمر پرسمش شمما شمروع کمنم        -علمداری کاظم دکتر 
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کاران نه به تغییمر، بلکمه بمه حفمظ وضمعیت حماکم و ممانعمت از تغییمر،          محافظه

کوشمند   همای مختلمف ممی    راهاز  ها آن. گرا هستند معتقداند و در عمل نیز گذشته

هما،   ها را نبایمد بما آنارشیسمت    بنابراین آن. را حفظ و یا احیا کنندهای کهنه  ارزش

ایمن   چمرا کمه   .گمروه قمرار داد   کها در ی ها و دگماتیست چپ افراطی یا ایدئولوگ

، تغییر را قبمول دارنمد، ولمی    (ی افراطیها آنارشیست ها و چپ)ها  گروه از رادیکال

شمان   بمرای کسمب آرممان    نایشا. کنند کمتر به پروسه تغییرات تدریجی توجه می

 و مطالبماتی  هما  خواست. دهند را هدف قرار می تغییر ناگهانی ساختار نظام سیاسی

همای   همای انقمالبِ قهمری و شمیوه     کراسی و حقوق بشر، با شیوهومانند آزادی، دم

تواند خیرخواهانه باشد، اما کاربرد قهر و  ها می اهداف آن. آید دست نمیه افراطی ب

هما را   تواند زمینه کسب ایمن ارزش  ها می انتظار کسب سریع خواستخشونت و یا 

افغانسمتان نمونمه برجسمته ایمن برگشمت بمه عقمب و تخریمب         . نیز از بمین ببمرد  

 .  های تغییرات تدریجی به سمت مدنیت بوده است زمینه

و  ها خواست ،جایی آن در دست دولت نیست که با جابه _به تمامی  _اهرم تغییر 

نقش مردم، هنجارهای فرهنگی و به ویمژه ممذهب را نبایمد     . مطالبات، تحقق یابد

نبایمد  . مدت و دشموار اسمت  ای بلند تغییرات فرهنگی و مدنی پروسه. گرفت نادیده

آیمد و   دسمت ممی  ه تصورکرد اگر بتوان دولمت را در اختیارگرفمت، اهمداف نیمز بم     

های دیگر، در ایران هم، تکرار این تجربه افزون برکشور.  شود مشکالت برطرف می

بمه تغییمرات    وقتمی  کمه  در کشور خودمان و عمراق دیمدیم   هایی نمونه.  شده است

، نهادهمای حکمومتی   دفعتمی  ریختگمی  بهم ،فرهنگی، مدنی و تدریجی، توجه نشد

دراین ارتبماط پراگماتیسمم     .منجر شدگرا  عقب حتا های مخرب و به واکنش اغلب 

 دفعتیبیند نه  و بلندمدت می« فرآیندی»ت که تغییرات را گرا اس ای اصالح فلسفه

 قمرار  و آنارشیسمتی  همای انقالبمی   تواند مورد نقمد گمروه   از این بابت می. و جهشی

برخالف نظری که شما مطرح کردید، فلسفه پراگماتیسم برابمر بما تمن    پس  .بگیرد

تحلیمل یما   شمود   هرچنمد ممی  . روی از آن نیسمت  دادن به وضعیت حاکم و دنبالمه 

هایی از این دست را در تخطئه پراگماتیسم به کار گرفت اما واقعیت ایمن   برچسب

. است که پراگماتیسم نه بدیل یا آلترناتیو ممذهب اسمت و نمه ایمدئولوژی خاصمی     

فلسمفه  »پراگماتیسمم  . در سیاست انسان گراسمت . «ایدئولوژی نیست» یعنی اصالً
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عتقد است که تئوری یما دانمش ابمزار    و  م« گری میان تئوری و عمل است میانجی

پراگماتیسم در جستجوی یافتن  به این اعتبار  .شناخت است، نه حقیقت، یا هدف

هما گمذرا هسمتند، یعنمی در      تمام واقعیمت . ابزار مناسب برای هدف مشخص است

اند و بر خالف فلسفه هگمل،   اند، نسبی دهند، پس، تکاملی پروسه و تدریجی رخ می

ها تغییر را در پروسه متقابل عینی و ذهنی میان انسان  راگماتیستپ. ابدی نیستند

در . کننمد  ها را نیز از این رهگذر پیدا ممی  بینند و راه حل و محیط زندگی خود می

اصمالحی و تمدریجی    ای، لزوماً نتیجه، تغییر ساختاری حاصل از این تحول پروسه

 . است

 
و ابعااد   پراگماتیسم« چیستی»مختصر ممکن است درباره   ی با توجه به این اشاره -س

بیشاتر توضایح    هاای اجتمااعی معاصار    این نگرش فلسفی، به ویژه تأثیرش بر جنبش

 ؟بدهید

 

، (Social Interactionism)پراگماتیسمم بما تئموری کمنش متقابمل       - علمداریکاظم 

 Functional) شناسمی کمارکردی   و روان( Behavioralism)همچنمین بما رفتارشناسمی    

Psychology ) گممرا  ذاتایممن فلسممفه،  . همممزاد اسممت(Essentialist) گممرا  و هسممتی

(Ontalogical )بیند تاریخی می نیز گر است و اندیشه فلسفی را نیست بلکه جستجو .

. بمما نظریممه مممارکس همسممویی دارد  هممم« تئمموری بمما عمممل»در زمینممه رابطممه 

خواهنمد دریابنمد کمه ذهمن      تقابل، میپردازان کنش م ها مانند نظریه پراگماتیست

کنمد و در عمین حمال، جامعمه و روابمط       چگونه عمل و پردازش ممی  ،(Mind)انسان 

هما تنظمیم    ها و واقعیت کند تا نظریه را بر اساس این داده اجتماعی چگونه کار می

 .کنند

از )هما، میمان جمان دویمی      در مورد چیستی عملکرد ذهن انسمان در ایمن نظریمه   

، و چارلزکولی و جورج هربمرت میمد دو   (فلسفه پراگماتیسمنام  صاحبگذاران  پایه

هما   ده. اران نظریه کنش متقابل، پیوند نظری عمیقی وجود داردذگ از پایه دیگر تن

 پراگماتیسمم فلسفه فعال جنبش زنان در آمریکا برای تغییر اصالحات اجتماعی از 

شناسمان   دانشگاه شیکاگو با این جامعه ها، جین آدمز در از میان آن .اند بهره گرفته
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های برجسته فلسمفه پراگماتیسمم بمود و از آن     خود او نیز از چهره .در ارتباط بود

های اجتماعی و سیاسمی خمود    های زنان بهره گرفت تا برنامه برای پیشبرد فعالیت

را در میان زنان طبقات پائین جامعه در جنموب و محمالت فقیرنشمین شمهر پمی      

کنمد کمه پراگماتیسمم را بهتمر      شنایی با شیوه کار جین آدممز کممک ممی   آ. بگیرد

ابزار ایجاد تغییمرات اجتمماعی در میمان ایمن     وسیله و  «نظریه»برای او . بشناسیم

هما و محمیط رنمدگی     پراگماتیسم به او آموخته بود که انسمان . بخش از جامعه بود

او به آموزش زنان و ایجاد اصالحات در محمیط   ،ها قابل تغییرند و با این فلسفه آن

روی  ای با جان دویی داشت و مشمترکاً  آدمز رابطه دوستانه. ها دست زد زندگی آن

مطلق ندیدن دانش . کراسی، آموزش و اخالق کار کرده بودندوموضوعاتی چون دم

های ضمد زن   در پراگماتیسم سبب شد که جنبش زنان قادر شود بسیاری از سنت

و نشمان دهمد کمه     زیر سئوال ببمرد روزگاری حقیقت مطلق پنداشته بودند  را که

در عمین حمال   .  و قابمل تغییمر   انمد -مردان-انسان ذهن ی ها ساخته و پرداخته آن

 های های فمینیستی، به ویژه در دهه جنبش زنان عامل پیدایش بسیاری از تئوری

شمارلین   "اتیسمم فمینیسمم و پراگم "از جمله کتماب  . میالدی شد شصت و هفتاد

خمود  . کند یگفرید جایگاه  فلسفه پراگماتیسم در فمینیسم را تشریح میزحدوک 

گاه دگیمری دیم   جان دویی هم در دیالوگ با زنمان فمینیسمت دانشمگاهی و شمکل    

برترانمد راسمل، جمان دویمی را نمه تنهما       . ها نقش فعمالی داشمت   پراگماتیستی آن

قش او را در آموزش و پرورش، زیبمایی  بلکه ن خواند فیلسوف پیشگام در آمریکا می

کند کمه   داند و اضافه می های سیاسی با نفوذ می و تئوری، (Aestheticism)شناسی 

 . با عمده نظرات جان دویی موافق است

ای از  منظوممه  است، ای چندوجهی خواهم به شما بگویم که پراگماتیسم فلسفه می

توانید بدون مطالعه آثار پژوهشی  نمیرنگارنگی و تنوع آراء و عملکردهاست و شما 

همایی کمه در شمناخت ایمن فلسمفه در جهمان منتشمر شمده، آن را          و انبوه کتماب 

گر نظمم موجمود    گرایی، و زیرپا نهادن اصول و توجیه گرایانه، برابر با مصلحت تقلیل

ین و یم ای در حموزه روش اسمت، نمه آ    فلسمفه  پراگماتیسمم عممدتاً   . قلمداد کنیمد 

کارتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید، ولمی   توانید روش شما می. ایدئولوژی

 ی نظریمه گوید اگمر   برای نمونه، پراگماتیسم می. اصول و هدف خود را حفظ کنید
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مارکس هم هممین نظمر را   . تواند مشکلی را حل کند، پس نادرست است شما نمی

بنمابراین،  .  ئمین ها تئوری راهنمای عمل است، نه هدف و آ برای مارکسیست. دارد

با همین استدالل، . یابی به پاسخ است نظریه، پاسخ و هدف نیست بلکه ابزار دست

ای، خیمر و فایمده دارد بمه اصمطالح بما       ایده در زمانی که برای زندگی جامعمه  یک

قمول  ه بم . کند کند، وسیله تغییر می پس هدف تغییر نمی. خوانایی دارد« حقیقت»

تمر   ی بریدن یک شئی، پتک، اره، یا قچی کدام مناسمب ریچارد رورتی باید دید برا

او هدف اجتماعی پراگماتیسم دمکراتیزه و سمکوالرکردن جامعمه    ی به دیده. است

شمناس وجموه    عنوان یک جامعهه برای من ب. راشناخت باید ابزار مناسب آن. است

واند ت می همان گونه که. های فلسفی آن تقدم دارد کاربردی پراگماتیسم بر ویژگی

 .را مورد نظر داشته باشد برای یک فلیسوف برعکس باشد و وجه انتزاعی آن

 
 است که صارفاً کارآ و شایسته پس حقیقت و دانش وقتی  تعریف شما استناد به با  -س 

 ؟مفید باشد« مایی جمعی»برای 

 

مطلمق   پمس شمود،   حقیقت با خوبی، خیر و برکت مشخص ممی  -علمداری کاظم 

گیرند کمه   در این رابطه برخی از روشنفکران به پراگماتیسم ایراد می اتفاقاً. نیست

شمارد و زممانی کمه بمد و تلمخ      دانش را وقتی که با خوبی همراه است حقیقت می

شود کمه شمما حقیقمت را     جا وارد می این ایراد از آن. داند را حقیقت نمی است آن

« حقیقمت »برابمر بما   « دانمش »هما   در حالی که برای پراگماتیست. بینید مطلق می

. پلورالیسمم ارزش مرکمزی پراگماتیسمم اسمت    . دانش نسبی و متغیر است. نیست

گویمد   شناسی معرفت، نیز به درستی می گذار جامعه م، پایهینهااگونه که کارل م آن

از جمایی نمازل    یعنمی  شمود  در مناسبات اجتمماعی سماخته ممی    ،معرفت یا دانش

دانش . پذیرد نباشد نمی ه به حال افراد سودمندپراگماتیسم دانشی را ک  .شود نمی

 شناسی ابزاری برای شناخت جامعه و رفتار متقابل گروهی است، نه همدف،  جامعه

دانمش اقتصماد نیمز    . دانش روانشناسی ابزار شناخت رفتار فرد است . نه حقیقت و

ابزار شناخت مناسبات اقتصادی در جامعه است اما مهم ایمن اسمت کمه شمما بمه      

. ها را متغیر و سیال و نوشونده ببینیمد  ن یک روشنفکر مدافع تحول،  همه آنعنوا
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 بما مما  . وجمود نمدارد  عممالً  حقیقمتِ مطلمق   . داننمد  برخی حقیقمت را مطلمق ممی   

هما و   های مختلف ممکن اسمت ارزش  افراد و گروه. روییم روبههای مختلف  حقیقت

ممکن  ها برای دیگران اما آن ارزش ،باورهای دینی خود را حقیقت مطلق بشمارند

دهد که حقیقمت اممری    این خود نشان می. باشد و نه مطلقباشد  نه حقیقت است

طور مثمال باورهمای   ه ب. اوت استتفهای مختلف م افراد و گروه براینسبی است و 

که باورمندان بمه   در حالی. متفاوت و گاهی متضاد است ،دینی میان ادیان مختلف

 .را حقیقت مطلق بدانند یک دین ممکن است باور خود

 
 گر منافع جماع اسات یاا    توجیه در تحلیل نهایی، مدافع و پراگماتیسمفلسفه آیا  -س 

طبیعای   سرشاتی و  های ارتباطی میان ویژگی اساساً ؟ فردهای سرشتیِ  منافع و ویژگی

؟ اگار  داردوجاود   در روابط جمعی مثالً در احازاب،  انسان مانند حس همکاری یا رقابت

نماا را چگوناه تبیاین     ثبت است فلسفه پراگماتیسم ایان پیچیادگی متنااق    پاسخ م

 ؟کند می

 

فمراوان   نظرهمای  اختالففالسفه در زمینه سرشت انسان، میان  -علمداری کاظم 

هما و تضماد    کند که منافع جمعمی انسمان   طور مثال مارکس فکر میه ب. وجود دارد

از جملمه   _هما   هما و دمکمرات   لیبمرال . سازد، یا بایمد بسمازد   طبقاتی، جامعه را می

در درجه نخست، منمافع فمردی    معتقدند که در تحلیل نهایی، یا _ها  پراگماتیست

کننده است و فرد به این دلیل در جممع، ماننمد حمزب سیاسمی و اتحادیمه       تعیین

بمه خماطر    شود که از منافع فردی خود بهتر دفاع کند، نه لزوماً کارگری، ادغام می

هما   ها و رقابت اگر به دور بر خود نگاه کنید و جنگ و جدال. دفاع از منافع دیگران

طبقه کمارگر و مستضمعفان را    سیاسی مدعی دفاع از منافع مردم و یدرون گروها

هما برسمر تعیمین     بخشی از این جنگ و جدال. شوید ببیند متوجه این واقعیت می

کمم  . ، و برخی البته بر سر منافع اشمخاص ابزار درست برای رسیدن به هدف است

ها و منافع فردی،  های چپ و راست که بر سر رقابت نبودند رهبران احزاب و دولت

این در مواردی است که اخمالق در میمان افمراد بمه     . سر یکدیگر را زیر آب کردند

شناسی اخمالق بمه معنمای     در جامعه. ویژه اخالق اجتماعی ضعیف و یا غایب است

در حموزه   .ضمایع کمردن حقموق دیگمران     ،اخالقی حقوق دیگران است و بیرعایت 
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یابد که منافع فردی او با منمافع کسمانی    همکاری میان  افراد، فرد در عمل در می

ایمن  . )ها ممی پیونمدد   که در موقعیت مشابه او هستند گره خورده است پس به آن

طمور ممدام   ه ع خود بها برای حفظ و افزایش مناف انسان( مطابق نظر مارکس است

 . در صدد کنترل و مهارکردن شرایط محیطی خود هستند

خواهد بگوید که انسان  که بگوید انسان چه بکند، می فلسفه پراگماتیسم قبل از آن

سرشت انسان از خود گدشتگی اسمت،   یا سرشت انسان چیست، مثالً. کند چه می

اس ایمن سرشمت، رفتمار    براسم . گیرد او چگونه شکل می یتیا خودخواهی، یا ذهن

کننمد انسمان در    ماند که کسانی تصمور ممی   مثل این می. کند انسان را تئوریزه می

م مراقمب او بمود کمه    یم طمور دا ه ماهیت، تجاوزگر است، پس برای کنترل او باید ب

دوست و خیرخمواه اسمت و    یا انسان موجودی اجتماعی و نوع. دست به تجاوز نزند

. همای جممع، هممراه و منطبمق سمازد      ها و نیازمنمدی  خواهد خود را با خواست می

یما دیمدگاهی    نظریمه متفکران برای توجیه برداشت متضاد خود از ماهیت انسمان  

به طور مثال مارکس فیلسوفی است کمه  . اند فلسفی، اجتماعی و سیاسی ارائه داده

یا توماس هابز فیلسوفی است که . داند خواه می سرشت انسان را اجتماعی و عدالت

می پندارد انسان ماهیتا تجاوزگر است و باید دولت قدرتمندی او را کنترل کنمد و  

کمه جمان دویمی توضمیح      چنمان  آن. رخ خواهمد داد « جنگ همه علیه همه»گرنه 

انطباق انسان بما جهمان اجتمماعی را توضمیح     ( فرایند)دهد پراگماتیسم پروسه  می

فالسفه، نظمرات تجریمدی   های متفاوت از انسان است که  همین برداشت. دهد می

گذارنمد بمه درجمه     اند و تنها کسانی که آن را به آمموزن عملمی ممی    خود را نوشته

شان ارزشی است و  برخی از این فالسفه نظرات. می برند درستی و نادرستی آن پی

مثال ویلیام جیمز، پیشگام در روانشناسی کارکردی، و یکی از پایمه  .  برخی ابژکتیو

دارد و به سیسمتم   یهای ش با جان دویی تفاوتا ماتیسم، نظریاتدیگر پراگ انگذار

 . است تر ارزشی نزدیک

 
 جان دویی به سیستم ارزشی معتقد نیست؟ منظورتان این است که -س

 

چرا هست،  اساس تفکر جان دویی اخالق اسمت، ولمی او بمرای     -علمداری کاظم 
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همای ارزشمی    بر پیامدهای این سیسمتم  قایل نیست و عمدتاً« ارزش مطلق»ها  آن

از نظر او سیستم ارزشمی تمابع میمزان و میمدان جسمتجوگری انسمان       . کید داردأت

یمک فمرد ممکمن     مثالً. بیند و نه مطلق و نسبی می« ای پروسه»است، یعنی آن را 

است با جستجوگری درباره حقیقت، از یک مذهب به مذهب دیگمر گمرایش پیمدا    

کمرد   ممی  تصوریا کسی که تا دیروز . کند و حقیقت مورد قبول خود را تغییر دهد

یا . بد است، فردا به این نتیجه برسد که بستگی به شرایط دارد سقط جنین مطلقاً

کاران دینی  یطی که در آمریکا هنوز محافظهدر شرا. از اساس نظرش را تغییر دهد

دانند، در ایران حکومت دینی برای تشویق ممردم در   استفاه از کاندوم را مجاز نمی

همدف کنتمرل جمعییمت    . های آموزش عمومی گذاشته اسمت  استفاه از آن، کالس

همای مطلمق فمرد و     ها حقیقمت  در این مثال. است، ابزار کنترل، استفاده از کاندوم

در عین حال ایمن مثمال   . اند کنند نسبی کند، پس چون تغییر می ه تغییر میجامع

. کننمد  های پراگماتیستی استفاده ممی  ها از روش دهد مسئوالن این پروژه نشان می

در یمک زممان   . یشمی اند روی است و نه مصملحت  ها نه دنباله بینید که این میپس 

 نکردن زاد و ولمد  و کنترل ها تغییرکند این نظرات و سیاست کهدیگر ممکن است 

 . بشودمند  فایده به منظور افزایش جمعیت،

 
نسابی و   آن را برخای  حقیقتی که شود؟ چه می« حقیقت»در این میان، سرنوشت  -س

 .پندارند می و الیتغیر مطلقآن را  شان، ارزشی آلود و تعصب با نگاه برخی دیگر

 

 (Facts)برتراند راسل برای حل این مشکل، حقیقت را به فاکت  -علمداری کاظم 

بلکمه   کنمد  گیرد که فاکت تغییر نممی  کند و نتیجه می تقسیم می (Belief)و اعتقاد 

رخ خورشمیدی   ۷۵۳۱ انقالب ایمران در سمال   مثالً. کند عقیده است که تغییر می

آغاز اسالمی بمود و   انقالب ازاین که ولی . کند این یک فاکت است، تغییر نمی. داد

 تفسمیر و  دانمیم نسمبی و قابمل    است که می« عقیده»را اسالمی کردند یک  یا آن

یا این مسئله که زنان در ایمران از ورود بمه برخمی از مشماغل یما بمه       . تغییر است

های عمومی مانند استادیوم ورزشی محروم هستند یک فاکت است، اما ایمن   عرصه

هنگ یما همر چیمز    قررات یا قوانین تغییر کند یا فرکه برای رفع این مشکل باید م
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جاست که برای  از نظر من مشکل این. یک عقیده است ،ها این ی دیگری، و یا همه

دسمتگاه کلیسمای   . بسیاری، تفکیک میمان فاکمت و عقیمده، اممری سماده نیسمت      

گمردش  « فاکت»گالیله را که  ،کاتولیک با مراجعه به اصول و اعتقادات دینی خود

ها مانع از رشد علم شمد، ممردم همم از     را بیان کرده بود محاکمه کرد و قرن زمین

های قبایمل عمرب را    هستند که سنت ییا در ایران امروز قضات. ی کردندها پیرو آن

یما  . کنند اند و مردم را مجازات می به جای احکام الهی، پایه قضاوت خود قرار داده

گرایی امری شخصی قلمداد  جنس در محیطی مانند کشورهای غربی امروز هم مثالً

. شود و از این رو پذیرفته شده و تعصب مردم در این مورد فروکش کرده اسمت  می

شمد و   گراها حقیقت دینی تصور می جنس نه چندان دور مقابله با هم ی در گذشته

گمرا   همای همجمنس   یشکش اامروز حت. مستحق مجازاتگرایان  جنس در نتیجه هم

در واقمع  . داننمد  گرا بودن را کمار خمدا ممی    کنند و همجنس نیز خود را پنهان نمی

گرایمی در   جمنس  ولی در ایران افراد بمه جمرم همم   . ها وارونه شده است حقیقت آن

یعنی یک رفتمار مشمابه در   . اعدم قرار دارند مجازاتهای بسیار سخت و حتا معرض

و زمان دیگمری بمه حقیقمت     مکاندر  شده امایک کشوری، به امری شخص بدل 

پدیده حجاب زنان را در میان مسلمانان کشورهای مختلف مقایسمه   یا مثالً. مطلق

زممان  )مانند عربستان سعودی، افغانسمتان   یکنید تا دریابید که چگونه در کشور

 و روسمری و چمادر   و ایران زنان مجبور به پوشیدن مقنعه و برقه( حکومت طلبان

که در اکثر کشورهای مسملمان دیگمر زنمان اجبماری در      درحالی. و بودند هستند

 در کشوری ماننمد بمنگالدش کمه تقریبماً     احت. برقه ندارند و پوشیدن چادر و مقنه

میلیونی آن  مسلمانند، بخشی از بدن زنان نیز پوشیده  صدوهفتاد جمعیت ی همه

 . ها نبوده است تا چه رسد به موی سر آن

تیسممتی از ایممن قضممیه آن اسممت کممه در غممرب در گذشممته افممراد  تحلیممل پراگما

کردن رفتار جنسی خود، تالش کردند که محیط زیست  گرا ضمن مخفی جنس هم

« پروسمه »هما در یمک    آن. به سود خود تغییر دهند - از جمله قوانین را - خود را

یعنی نه به وضعیت حاکم تن سپردند و . تغییرات تدریجی به این خواست رسیدند

. جنبش زنان نیز در غرب هممین پروسمه را طمی کمرد    . نه خود را به کشتن دادند

همای ممدنی    جنبششما اگر برگردید و به تاریخ معاصر نگاه کنید خواهید دید که 
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پوستان بما   از زمان جدابودن مدارس سیاه. اند هدر پروسه به اهداف خود دست یافت

سمال   پنجماه  در آمریکما فقمط  « بمارک اوبامما  »سفیدپوستان تا پیداشمدن پدیمده   

توجه داشته باشید که فلسفه پراگماتیستی نه به این مختصر که در این . گذرد می

هما، از   میمان پراگماتیسمت  . گفتگو بیان شد محدود است و نه خالی از عیب و ایراد

 دهنمدگان راه  اداممه دویمی و  جان چارلز ساندرز پیرس و  جمله آغازگران آن مانند

. ری و فلسمفی زیمادی وجمود دارد   ظم همای ن  ها مانند ریچارد رورتی نیز تفماوت  آن

های هموطنمانم نسمبت    کردن بخشی از بد فهمی جا برای روشن توضیح من در این

آیما   پراگماتیسمتی  ا دیمدگاه و اگر پرسیده شود که آشنایی بم . به این دیدگاه است

مثبمت   تواند به ما در شرایط کنونی ایران کمکی برسماند؟ پاسمخ ممن مطمئنماً     می

 .است

 
که پراگماتیسام را   آن دسته از روشنفکران ایرانیپس با این توضیح شما، برداشت  -س

روی از وضاعیت موجاود    چه هست و یاا دنبالاه   گرایی و تن دادن به آن مصلحتبرابر با 

  .نادرست است و بالطبع قابل دفاع نیست ندپندار می

 

هما نادرسمت اسمت بلکمه وارونمه       به نظر من نه تنها برداشت آن -علمداری کاظم 

ها برای رد و نفی فلسفه پراگماتیسم تهمت ناروایی را به آن نسبت  یعنی آن. است

خواهمد   کمه ممی   در حالی که پراگماتیسم سرشت انسان را مبنی بر ایمن . دهند می

اش سمازگار   محیط را مطابق میل خود، اصالح کند و یا خود را بما ممیحط زیسمت   

. روی و  تن دادن به خشونت وضع موجود نمدارد  این ربطی به دنباله. داند سازد می

 هما و  آنارشیسمت  هما ماننمد   ولی شیوه تغییمر آن . ها به تغییر معتقدند پراگماتیست

به قول ریچمارد  )« چپ فرهنگی»ته به شیوه انقالبی و ناگهانی نیست و الب ،ها چپ

ها، انطباق بما محمیط و انطبماق     آن. نیست، بلکه نهادی است هم ، گفتمانی(رورتی

همای خمود را بخشمی از سرشمت و تموان ذهنمی        محیط به خواست تدریجی دادن

گونمه اتهاممات را بمه مخالفمان      شما از کسانی که ممکن است این. دانند انسان می

د برای نمونه بپرسید که چرا زنمان در ایمران بما توجمه بمه قمانون       خود نسبت دهن

گرا  ها مصلحت شوند؟ آیا آن حجاب اجباری، با روسری در محافل عمومی ظاهر می
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در عمین  . انمد  که خود را با محیط تحمیلمی منطبمق کمرده    رو هستند یا آن و دنباله

و مقاوممت  حال همین زنان برای رفع حجماب تحمیلمی، بمه سمهم خمود مبمارزه        

دسمت خواهمد   ه ب« پروسه»کنند که رسیدن به این هدف در  کنند و  حس می می

آمد، نه با یک حرکت دفعتی، یا نه با تسلیم شدن، بلکه با مبمارزه کمردن در یمک    

د نم دان به فلسفه پراگماتیسم وارد می برخی روشنفکران ایرانی ایرادهایی که.  روند

شناسی تهی است و بیشمتر   فلسفی و روش با پوزش باید عرض کنم که از محتوای

بمه نظمر ممن    . مانمد  همای گروهمی و ایمدئولوژیک ممی     های سیاسی و رقابت به انگ

در واقمع  و چپ فرهنگی با فلسفه پراگماتیسم  کمخالفت و دشمنی چپ ایدئولوژی

با لیبرالیسم و دموکراتیزم نهفته در این فلسمفه و شماید بمه     شان به دلیل مخالفت

البتمه بسمیاری از روشمنفکران    . خاستگاه آمریکایی فلسفه پراگماتیسم اسمت  دلیل

او را . داننمد تما لیبمرال    جهان، فلسفه جمان دویمی را رادیکمال و دموکراتیمک ممی     

طرفمدار سوسیالیسمم و کسمی کمه خواهمان       اطلب، حت تساوی رادیکال، دموکرات،

پراگماتیسم  فراطی،ی اها ولی چپ. شناسند پایان دادن به جامعه طبقاتی است می

هنوز پس از شکسمت   .کنند دانند و با آن دشمنی می داری می را ایدئولوژی سرمایه

 انمد کمه اگمر واقعماً     سوسیالیسم دولتی در کشورهای بلموک شمرق، متوجمه نشمده    

بر لیبرالیسم یا  _چه خوش مان بیاید یا نیاید  _اند، بنیان آن  کراسیوخواهان دم

 . آزادی فردی استوار است

تجربه کشورهای بلوک شرق نشان  همان گونه کهکنترل دولتی اقتصاد و سیاست 

کراسی، آزادی انسان اسمت یعنمی   وسر چشمه دم. خوانی ندارد داد با دمکراسی هم

کاران و  در غرب هم محافظه. همان چیزی که اساس و پایه فلسفه لیبرالیسم است

خودشان به خوبی  از آن بهمره  تازند در حالی که  متعصبان دینی به لیبرالیسم می

همای   انمد کمه نارسمایی    ها از این دشمنی برای خود دکانی درست کرده آن. برند می

را بمه گمردن لیبرالیسمم    ( که از قضا خودشان بیشتر مسمبب آننمد  )سرمایه داری 

ضدیت با لیبرالیسم، ابزار فریب و گمراهی در دسمت متعصمبان ممذهبی    . بیاندازند

 ،ها به نام دین و خمدا  کلیسا قرن. اند ها با آزادی فرد مخالف نزیرا آ. در غرب است

. شمد  انسان را زیر سلطه خود درآورده بود و مانع دگرگونی و پیشرفت جامعمه ممی  

و بمه  )چپ سنتی، با لیبرالیسمم  هایی از  گروهکاران مذهبی و  در ایران هم محافظه
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ضمدیت  . دهنمد  ممی ضمدیت نشمان   ( تبع آن با لیبرالیسمم نهفتمه در پراگماتیسمم   

متوجمه نیسمتند    ها ظاهراً چپاین دسته  ولی  ،کاران مذهبی روشن است محافظه

 . کنند که با این دشمنی، پایه دموکراسی مورد عالقه خود را نیز ویران می

 
های رقیب،  با دیگر فلسفه ها چپاین دسته از های  ، آیا مخالفتآقای علمداریولی  -س 

مارکس همخوانی ندارد؟ چون که خود مارکس به عنوان کارل از جمله لیبرالیسم، با نظر 

 .گذار مکتب مارکسیسم، فلسفه لیبرال را به طور جدی مورد نقد قرار داده است پایه

 

ببینید مارکس اندیشمندی نابغه بمود  . چنین نیستبه نظر من  -علمداری کاظم 

داری را توضیح داده است،  های سرمایه دیگری نواقص و نارساییکه بهتر از هر فرد 

او حقموق شمهروندی و   . دانست داری را مترقی می ای سرمایه که تا دروه ضمن این

، بلکمه ناکمافی   منفمی گویمد را نمه    جامعه مدنی را که لیبرالیسم از آن سمخن ممی  

س از جامعمه  ، ممارک "در بماره مسمأله یهمود   "در کتاب بسیار پر محتموای  . داند می

را  ولمی آن . کنمد  وجود آورده است دفاع میه مدنی و آزادی فردی که لیبرالیسم ب

داند و معقتد است که آزادی واقعی فرد در کمونیسمم تحقمق خواهمد     آغاز کار می

زیرا معتقد است که آزادی نه در جدایی انسمان از انسمان، بلکمه در ارتبماط     . یافت

داری، یعنمی   اما او در باره بدیل سمرمایه . اهد شدها با یکدیگر فراهم خو نزدیک آن

 احتمماالً . سوسیالیسم و سرانجام کمونیسم، چیزی جز بیان کلیمات نگفتمه اسمت   

داری، کم و کیف سوسیالیسم  دانید عمر او کفاف نداد که همانند پدیده سرمایه می

نمه  آخرین جلمد کتماب سمرمایه را     احت. را دریابد را نیز روشن کند و مشکالت آن

سمفانه،  أمت. خودش بلکه فردریش انگلس پس از مرگ مارکس جمع و جمور کمرد  

داری به پیروان مارکس رسمید کمه همر فمرد و گروهمی       توضیح دادن بدیل سرمایه

برداشت خاص خود را به جای نظر مارکس قرار داد کمه در برخمی مموارد، ماننمد     

هممین کتماب مسمأله    در . در عمل به فاجعه انجامید( در زمان شوروی)افغانستان 

 یهود، اگر دولت ابر قدرت شوروی درست فهمیده بود، مارکس به روشنی توضمیح  

بار مالکیت خصوصی و مذهب توسط دولمت منجمر بمه     داده است که نفی خشونت

این پدیده نمه تنهما در افغانسمتان، بلکمه در خمود      . درام برگشت هردو خواهد شد
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اع از نظمر ممارکس همم در ایمران از کمل      بنابراین، مدعیان دف. شوروی نیز رخ داد

گمردد   داری بمر ممی   جا که به ایرادگیری و نقد از سرمایه تا آن. ماجرا، جدا نیستند

ای جمز   ولمی فراتمر از آن، چیمز تماره    . مارکس مراجعه کنند رتوانند به نظ ها می آن

پردازان شموروی و چمین و روشمنفکران چمپ در      چه سالیان دراز توسط نظریه آن

 .و بپذیریم که این کافی نیست و نبوده است ؛اند رائه شده است مطرح نکردهغرب ا

و  ندجهمان سمرگردان  کل چپ نه فقط در ایران بلکه در  ای از نیروهای بخش عمده

به ویمژه پمس از   . دندر اختیار ندار« چیزی جز نقد سرمایه داری و دشمنی با آن»

داری، ایمن سیسمتم مشمروعیت     ها بمه سمرمایه   آوری آن سقوط بلوک شرق و روی

کردن، فقط آغاز تغییر است، نمه   ای یافته است اما  باید پذیرفت که نقد و نفی تازه

زیرا روند تغییر، افزون بر نقد و نفی، به خیلی چیزهای دیگمر نیازمنمد   . همه تغییر

کنمیم بایمد    هر چه را نفی میما مسئولیم که . به روش و بدیل نیاز دارد است مثالً

دسمت  ه چگونمه بم  آن چیمز  یم چه چیزی را دوست داریم جای آن بگذاریم و یبگو

هما،   مطابق نظر مارکس و نیز پراگماتیسمت . خواهد آمد و چگونه عمل خواهد کرد

فهمم شمرایط کنمونی    . نمدارد  چندانی اگر نتواند به عمل منتهی شود ارزش نظریه

رات بسیار زیماد  های مارکس و تغیی سال از عمر نوشتهصدوپنجاه  جهان با گذشت

کمه  )داری  ساختاری و فرهنگی که در سطوح مختلمف رخ داده را بما نقمد سمرمایه    

.  توان خاتمه یافته اعمالم کمرد   ، نمی(ها را خود مارکس انجام داده است بهترین آن

همای   ها پس از اولین تجربه سوسیالیستی انقالب روسمیه، برداشمت   نئومارکسیست

رخ داده بمود  سمده بیسمتم ممیالدی    در اوان مارکس را منطبمق بما شمرایطی کمه     

 . دانستند نمی

اران مکتب فرانکفورت بما  ذگ لوکاچ و پایه جورج هایی چون بازنگری نئومارکسیست

کمردن نظمر ممارکس و رفمع کمبمود نقمش و حضمور فمرد در نظریمه او  بما            هگلی

وند مشناسان و روانشناسانی چون ماکس وبر و زیگ هایی جامعه گیری از نظریه بهره

در غرب پمس   (New Left)فروید،  و بعدها تحقیقات پست استراکچریسیم چپ نو 

گردانمی احمزاب چمپ     از تجربه عملی ناکمام سوسیالیسمم در بلموک شمرق، و روی    

موفمق شمدند   هما   آن. ، صورت گرفته است(سنتی)اروپایی از مارکسیسم ارتودکس 

هما آکادمیمک در علموم اجتمماعی، بمه       آثار مارکس را در چمارچوب آثمار و کتماب   
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هما کتماب ممارکس و     ولی چماپ میلیمون  . داری بقوالنند دانشگاهای دنیای سرمایه

در ممورد  . های جهان، مشکل کنمونی را بمر طمرف نکمرد     ها در دانشگاه تدریس آن

داری و ساختار بدیل، هنوز ابزار درخوری، ارائمه   حل و گریز از مشکالت سرمایه راه

 هشمتاد از این تحوالت کمه الاقمل    خی از دوستان چپ ایرانی ظاهراًبر. نشده است

برخمی همم کلیماتی را کمه ممارکس و      . اند اطالع بی انگار  گذرد سال از عمر آن می

داری همچنان  اند را در پی نقد سرمایه انگلس درباره سوسیالیسم و کمونیسم گفته

شمده اسمت، از    حتا بخشی از چپ که بمه چمپ فرهنگمی معمروف     .کنند تکرار می

به جز غرق شدن در بازی زبانی و  ای ندارد بهرهنیز « گری انقالبی»و « رادیکالیزم»

حتما دیگمر آن پشمتوانه     .ندشمو  تمر ممی   تر و انتزاعمی  هایی که هر روز کلی گفتمان

حمداقل  . از دست داده اسمت متأسفانه تحوالت نهادی را که چپ به آن پایبند بود 

سمازی نقمش    ر حوزه دانشگاهی، پژوهشی، فرهنگچپ فرهنگی در جوامع غرب د

که در فکر تحول عملمی جامعمه باشمند     ها هم بیشتر از آن اگر چه آن. کند ایفا می

داری هستند، و عین حمال، ماننمد همر عضمو جامعمه       ضد آمریکا و سیستم سرمایه

. داری، ضمن سخن گفتن از برابری اقتصادی، سخت مراقب منمافع خودنمد   سرمایه

شاید ممن آشمنایی   . بسیار فاصله دارد در عمل کند چه ادعا می فرهنگی از آنچپ 

در حموزه ذهنمی، تولیمد    . شناسم ولی در ایران من چپ فرهنگی جدی نمی. ندارم

ها  چیزی  گشایی جز تکرار آثار گذشته از آن و راه یبخش فرهنگی، تحقیقی، آگاهی

 ه عامل تغییمر جامعمه، بلکمه صمرفاً    ها، ن در حوزه عینی نیز، آن. ام ندیده و نخوانده

بمافی بمرای    داری و خیمال  تقویت روحیه ضدآمریکایی، شمعار دادن علیمه سمرمایه   

هما برناممه    آن. کنمد  که حاکمان ایران را نیز خوشحال ممی  یهای شعار. سقوط آنند

کدام تحقیمق و تحلیمل   . اند اصالحی و عملی برای مشکالت امروز ایران ارائه نکرده

ای در باره جامعه و ساخت حکمومتی ایمران و پدیمده بنیمادگرایی بمه       روشن و تازه

انمد؟ چمپ فرهنگمی بایمد معنمای       جهانیان که تشنه شناخت آن هستند ارائه داده

ممن اقمدام   . سازی بدیل جامعه نقمش ایفما کنمد    فرهنگی داشته باشد و در فرهنگ

ایران، بما چمپ   وجه مشترک چپ فرهنگی . ام ها ندیده ها از آن عملی در این زمینه

کراسی و وخواهند دم دانند چگونه می کدام نمی فرهنگی در غرب این است که هیچ

دانند که با  نمیگویی . آزادی فردی را با اقتصاد دولتی مورد نظرشان سازش دهند
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باید از حقوق کارگران جوامع در حال رشد دفاع کننمد   آیا  شدن، گسترش جهانی

هما در برابمر    آن. دهنمد  ه کارشان را از دسمت ممی  یا از کارگران کشورهای غربی ک

داری جهانی سخنی ندارند  ها به سرمایه سقوط کشورهای سوسیالستی و جذب آن

همای   دانند که نمه مشمکل ایمران بما تئموری      خودشان هم می آنان احتماالً. بگویند

چه  _ها  که یکایک انسان)انتزاعی حل شدنی است و نه نظام سرمایه داری جهان 

اگمر  . سمقوط خواهمد کمرد   ( انمد  در آن بمازیگر فعمالی شمده    _و چمه راسمت   چپ 

ای بهتر از کشور ما دست یابنمد،   اند به جامعه کشورهای دموکراتیک امروز توانسته

اند و بمه   کید داشتهأت« فرآیندی»هایی بوده که بر تغییرات  به خاطر همین دیدگاه

 .اند آن پایبند بوده

  
شاما در  . به بحث پراگماتیسم و رابطه آن با نظرات ماارکس گردیم ازاجازه بدهید ب -س

ممکان  . وجاود دارد ی فلسافی   نظریاه باال اشاره کردید که وجوه مشترکی میان این دو 

 است در این زمینه بیشتر توضیح بدهید؟

  

منتهما در  . اسماس همر دو فلسمفه، آزاد زیسمتی انسمان اسمت       -علماداری  کاظم 

وجمه دیگمر اشمتراک نظمر     . مشترکی وجود نمدارد حل  چگونگی رسیدن به آن، راه

پراگماتیسمم بمه   . اسمت « تئموری و عممل  » ی پراگماتیسم با نظر مارکس در رابطه

که می تواند راهنمای انسان در رسمیدن بمه خواسمت     -تئوری به عنوان ابزار کار 

چمارلز سماندرز پیمرس، از    . طمور  ممارکس همم هممین   . کنمد  نگاه می -هایش باشد 

در : گوید ای که پراگماتیسم را به صورتی منسجم معرفی کرد می هنخستین فالسف

برای زندگی اجتماعی کمارکرد و راهکمار    عصر صنعتی سه فلسفه هستند که واقعاً

کنمد   او اضافه می. مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و پراگماتیسم: اند عمل ارائه کرده

در هممه جما عممل     و حتمماً  که منظور من این نیست که ایمن سمه فلسمفه واقعماً    

« گمری  میانجی»ها در واقع میان تئوری و عمل  ، ولی آنو راهگشا هستند کنند می

 . کنند می

. تشابه پراگماتیسم با اگزیستانسیالیسم در نسمبی دیمدن دانمش و حقیقمت اسمت     

های مدرنیسم از آن بهره بمرده   نگری مدرنیسم نیز در نقد مطلق ای که پست زمینه
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و مقایسه پراگماتیسم و مارکسیسمم وجموه تشمابه زیمادی      برخی در مطالعه. است

تئموری و  »درک رابطمه  . داننمد  از جمله فلسه مارکس را  پراگماتیک می. بینند می

مارکس نیز توضیح داده « پراکسیس»اساس فلسفه پراگماتیسم  در تئوری « عمل

پراکسیس یعنی عملی که از یک تئوری ریشه گرفته اسمت یما عملمی    . شده است

کمه در آثمار پیمروان ممارکس از پلخمانف      « پیوند دانش و تجربه»دن تئوری، یا کر

برای ممارکس فلسمفه   . گرفته تا لنین و استالین تا مائو تسه تونگ تکرار شده است

او در نقد فالسفه دیگر گفته است که . طور ضروری به عمل تبدیل شوده باید ب می

. در صمدد تغییمر جهمان اسمت     کننمد و فلسمفه او   ها فقط جهان را تفسمیر ممی   آن

. شمود  اند که درستی تئوری، در پروسه عمل مشخص می ها نیز معتقد پراگماتیست

هممم مارکسیسممم و تاحممدود زیممادی هممم   . مممارکس هممم همممین اعتقمماد را دارد 

برای عمل نیسمت، بایمد    یعنی عمل صرفاً. پراگماتیسم، به عمل هدفمند معتقداند

ایمد کمه از ممارکس     شمنیده  ضمن، شمما حتمماً  در . را دنبال کند( تغییری)هدفی 

تونگ و دیگر مدعیان نظمام سوسیالیسمتی    لنین و مائوتسه پیروان او مثل گرفته تا

ایمن چیمزی جمز    . «بدون تئموری انقالبمی، انقالبمی رخ نخواهمد داد    »اند که  گفته

 .ها هم به آن اعتقاد دارند نیست که صد البته پراگماتیست« ابزاری دیدن تئوری»

 
 به دنباال  ها نیز ها، پراگماتیست گرایی بنابراین می پذیرید که به رغم همه این واقع -س

 .اند و آرمانی آل ایده ی جامعهتغییر و دگرگونی جهان و رسیدن به 

  

. آلمی وجمود نمدارد    خیر چنین ایمده . باز هم با نظر شما مخالفم -علمداری کاظم 

توضمیح دادم فلسمفه پراگماتیسمم درصمدد توضمیح دالیمل        همان گونه کهببینید 

آل بمرای   رفتاری و چگونگی کارکرد ذهن انسان است و از این زاویمه جامعمه ایمده   

سو خمود   ای که در آن انسان از یک ای است در فرآیند و پروسه پراگماتیسم جامعه

د، همای خمو   بمه ضمرورت   کند و از سوی دیگر محیط را بنما  را با محیط منطبق می

شمود کمه در    اگر بخواهیم قضیه را ساده توضیح بدهیم ایمن ممی  . سازد متحول می

در پمی بهتمر   . صاحب عقلمی در پمی آزاد زیسمتن اسمت     حوزه اجتماعی هر انسانِ

نمه در پمی   . و در پمی عمدلت اجتمماعی اسمت    . در پمی رفماه اسمت   . زیستن اسمت 
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فقر و بمدبختی و  ، در و ظلم به دیکتاتوری ادنهای مخالف آن، یعنی تن د وضعیت

. خواهمد بمر سمر نوشمت خمود حماکم باشمد        انسان میدر واقع . بی عدالتی زیستن

خواهد دولت قدرتمندی به او نهیبت بزند و تلقین کند که من مصلحت تمو را   نمی

دانم و ایمن نتیجمه را القماء کنمد کمه تمابع ممن بماش تما تمو را            بهتر از خودت می

شمود کمه    دولتمی ماننمد اسمتالین ممی    در چنین صورتی، گرفتمار  . خوشبخت کنم

خواهد مردم را با زور به اصطالح خوشمبخت کنمد؛ و یما گرفتمار دولمت دینمی        می

خواهند بما   ها نیز می آن. دهد شود که خوشبختی را به دنیای دیگری حواله می می

 . مردم را به اصطالح به بهشت ببرند ،زور و سرکوب

محمیط اجتمماعی   . شمود  ممی  تر چیدهدر حوزه مسایل اجتماعی مناسبات بسیار پی

کوشممد دو جانبممه و  بنممابراین شممخص مممی. انسممان بسممیار دینامیممک و پویمما اسممت

هم موقعیت محیط را به سود خود تغییمر دهمد و همم تموان     . چندجانبه عمل کند

کرد فسمیر گونمه ت  توان ایمن  این عبارت را می. خود را با شرایط حاکم سازگار سازد

شود که  ناسب به سود باال رفتن توان انسانی تمام میتضعیف قدرت محیط نام: که

طمور  ه بم . خواهد در آن محیط اجتماعی به هدف و منافع خود دست پیدا کند می

مممارکس بممرای سمماخت نظممام .  اندیشممید گونممه مممی نسممبی مممارکس هممم همممین

داری، رشد آگاهی طبقاتی، تبدیل تغییمرات کممی بمه     سوسیالیستی، رشد سرمایه

با ایمن تفماوت   . است« ای تغییرات پروسه»ها همه  این. دانست می کیفی را ضروری

داری را نمه   کنمد، و سمرمایه   که مارکس به جای فرد، به طبقات اجتماعی نگاه ممی 

یعنی انسان باید بما شمناخت از   . بیند آل می پایان، بلکه مسیر تحول به جامعه ایده

روی  این نه دنباله.  کند خود را تنظیم مطالباتاش، شیوه تغییر و  محیط اجتماعی

تمدریجی  و تغییمر   ،از شرایط، بلکه درک شرایط و تالش برای انطباق ذهن با عین

پیروان مارکس هم، حال به درست  یا غلط، در جوامعی مانند چمین  . جامعه است

و ویتنمام کمه سمرمایه داری رشمد نکمرده بمود، بمه جمای انقمالب سوسیالیسمتی،           

چمون شمرایط اجتمماعی بمرای     . تئوریزه کرده بودنمد را  "تمام خلقی"های  انقالب

روسیه که  ۷۹۷۱لنین پس از انقالب اکتبر حتا . سیستم سوسیالیستی آماده نبود

 پرواند، نا چار به عقب نشینی شد و در سال مناسبات سوسیالیستی را در ذهن می

را  که بر اساس اقتصاد سرمایه داری بود (New Economic Plan) "نپ"برنامه  ۷۹۰۵
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م تیعنی در عمل دریافت که تئوری ساخت سوسیالیسم او بما سیسم  . پیشنهاد کرد

چمه در ذهمن    به جای اصرار بمر اداممه آن  . مانده روسیه خوانایی ندارد اقتصاد عقب

سماز بمه    خود پی برد و یک گام سرنوشت نظریهپرورانده بود، در عمل به نادرستی 

 .اتیسم نیز خوانایی و انطباق داردها با فلسفه پراگم این برداشت.  عقب نهاد

 
در مورد پراگماتیسم به پس به چه دالیل فرهنگی و سیاسی  مبسوط با این توضیح -س

متفااوت و باه قاول شاما      برداشتهای روشنفکری،  از سوی برخی گروهویژه در ایران، 

 ای وجود دارد؟ وارونه برداشت

 

، و در انمد  سیاسی و ارزشی نشدهببینید این مباحث تا زمانی که  -علمداری کاظم 

ولی اخمتالف زممانی   . د مشکلی وجود نداردنافت زندگی روزمره و در عمل اتفاق می

شمود کمه کسمانی پراگماتیسمم را مکتمب ایمدئولوژیک و رقیمب مکتمب          آغاز ممی 

گیری ارزشمی، وارد معادلمه    ها و موضع وقت ارزش آن. ایدئولوژیک دیگر می بینند

ورزی در جوامع بسته و ضرورت مبارزه و مقاوممت و   سیاستشوند و در نتیجه،  می

 . شود تعیین شیوه آن به میان کشیده می

نقد پراگماتیسم و برداشت اشتباه از آن نه جدید است و نه بمه عاممه روشمنفکران    

شمناس برجسمته فرانسموی نیمز در نقمد       امیمل دورکمیم، جامعمه   . شود محدود می

را از موضمع ارزشمی و    به اشتباه افتاد و آنپراگماتیسم، نزدیک به یک قرن پیش 

اسمتاد دانشمگاه    (Steven Lukes)« استیو لموکز »اخالقی مورد ارزیابی قرار داد که 

شناس و مفسر آثار او، در کتابی که در معرفی آثمار دورکمیم و    اکسفورد، و دروکیم

زندگی او نوشته است به روشنی،  بدفهمی دورکیم از پراگماتیسم را توضمیح داده  

 . است

شناسی دورکیم پایگاه اخالقمی دارد و او از هممان موضمع بمه      می دانید که جامعه

هما   گفتم، پراگماتیست الًقب همان گونه کهزیرا . فلسفه پراگماتیسم نقد کرده است

هما بما حقیقمت     برای مثال حقیقت مسلمان. دانند به درستی، حقیقت را نسبی می

داننمد متفماوت و گماه متضماد      ها که عیسی مسیح را خدا یا پسر خدا ممی  مسیحی

و به همین ترتیب هزارها حقیقت وجمود دارد کمه بایمد گفمت همر گروهمی        ،است
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ای و علممی تقسمیم    ت رابه دو حقیقت اسطورهدورکیم حقیق. حقیقت خود را دارد

اسمتیو لموکز ایمن برداشمت     . پنداشمت  اولی را نسبی و دومی را مطلق می. کرد می

همایی چمون    زیرا روشن نیسمت کمه واقعیمت   . داند دروکیم را از اساس نادرست می

زیمرا حقیقمت   . مذهب را باید در حوزه حقیقت اسطوری دانست یا حقیقت علممی 

سماخته و پرداختمه    ، وخارج از ذهن، حضمور ممادی دارد و لزومماً   مستقل از انسان

. در حالی که دین به تعبیر خود دورکیم در هر دو حضمور دارد . ذهن انسان نیست

یابد و در عین حال تابع وجود فمرد   دار موجویت می یعنی دین با حضور انسان دین

تقد بود که ذهمن  شود که دورکیم مع جا ناشی می این اختالف بیشتر از آن. نیست

کند و به نقش خود فمرد در   سازد و کنترل می و  رفتار انسان را ساختار جامعه می

هما بمه    در برابر این نظریه، پراگماتیسمت . داد ساخت این ساختار، بهای الزم را نمی

 .گیری ذهن او، تاکید دارند طور جدی بر نقش فرد و پروسه شکل

 
های اولی را داشته باشاد انساان از    جامعه ویژگی و تاریخی اگر ساخت اجتماعیو  -س

یا درصدد تغییر و دگرگونی و اصاالح   کند به آن ساخت، تمکین میها،  دید پراگماتیست

 دارد؟ میژگی انسان او را به چنین کاری وایعنی کدام وی و چرا؟ آن ساخت است؟

 

میمان  بر اسماس نظمر جمان دویمی، ویژگمی یکتمای انسمان در         -علمداری کاظم 

موجودات زنده این است که انسان ظرفیت اندیشیدن دارد، و بر خمالف حیوانمات،   

ها اندیشیدن در پروسه و جسمتجوگری   از نظر پراگماتیست. کند غریزی رفتار نمی

یعنی انسان بما سماخت اندیشمه واحمد و غیمر قابمل تغییمر، متولمد         . کند تغییر می

شمود کمه    همین ویژگی سمبب ممی   .دهد شود بلکه آن ساخت را نیز تغییر می نمی

انسان در پروسه به دست آوردن زندگی بهتر و سعادتمندتر بیاندیشد و تالش کند 

ها برای منطبق کردن محمیط   پیداکردن این راه. های ممکن و نوینی را بیابد تا راه

 . های این پروسه فکری و عملی است های خود، از ویژگی با خواست

پراگماتیست، تئوری راهنممای عممل و ابمزار رسمیدن بمه      صلح برای یک مبارز و مُ

کند که بداند بما   یعنی فکر و توان اندیشندن انسان به او کمک می. هاست خواست

شرایط، چگونه کنار بیاید و چگونه آن را تغییر دهد که کمترین صدمه متوجمه او  
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ا یمافتن انسمان ر   ها آن بوده و هست که خمواص آگماهی   کوشش پراگماتیست. شود

. کنمد  خواست بداند که ذهن انسان چگونه کار ممی  در واقع جان دویی می. دریابند

پاسخ او این بود که ذهمن انسمان ظرفیمت    . «پروسه انطباق است»منظور از ذهن، 

در یمک  . این را دارد که هم محیط را با خود منطبق کند و هم خود را بما محمیط  

ل کمنش و واکمنش اجتمماعی    کالم جان دیویی معتقد بود که تفکر انسان محصمو 

  .است

   

کران از وقتی که بارای ایان مصااحبه اختصااص      سپاس بی –جواد موسوی خوزستانی 

    .دادید
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۶ 
 

 

 مشکالت گذار از سنت به مدرنیته
 علمداریکاظم با دکتر  مجلۀ تالشمصاحبه 

 

 
شما از « برزخ سنت و تجدد در ایران»ای تحت عنوان  در مقالهجناب علمداری ا  ۱

خروج ما ایرانیان از این برزخ اشاره « سوممانع »به عنوان « وارداتی بودن تجدد»

... وارداتی بودن تجدد، که تحت عناوین دیگری نظیر مدرنیته، مدرنیت دربارۀ. ایدکرده

دیگر، میان اهل عبارتبه. استشود، مطالب بسیاری نوشته یا گفته شده نام برده می

تنها توافق بر سر اند، شاید تنها وجه مشترک و  قلمی که به این موضوع پرداخته

دست و مورد تأئید دربارۀ تعریف یک باوجوداین، ما هنوز با. ستا آن« وارداتی بودن»

ت؟ اگر خود ید از نظر شما پدیدۀ تجدد چیسابتدا بفرمای. یه روبرو نیستیمخود اصل قض

آیا این معادل فارسی، همان مدرنیته است که استفاده از آن در  اصل قضیه وارداتی است

 ها بسیار متداول شده است؟سال

 

شدن یا  ترجمۀ فارسی مدرن به معنای جدید تجدد علمداری ادکتر کاظم 

البته تجدد کلمه عربی است که به مانند بسیار دیگر از . امروزی شدن است

جامعۀ مدرن در برابر جامعۀ . کلمات عربی در زبان فارسی هم متداول شده است

تجدد، مدرنیت و نوآوری در ادبیات . است برده شدهگرا به کار پیشامدرن یا سنت

شدن ته، مدرنیسم، همه به معنای نوکردن یا نوفارسی برای واژۀ مدرن، مدرنی

صفت نو در برابر صفت کهنه قرار . است های انسان به کار رفتهجامعه و ویژگی

 کهطوریبه. گیرد و خود به خود به ترتیب بار مثبت و منفی به همراه داردمی

اس کسی اتومبیل یا خانه و لب. گرایش به نو و فاصله گرفتن از کهنه دارند همه
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اما در مورد فکر انسانی و . دهدکهنه را به اتومبیل، خانه و لباس نو ترجیج نمی

دهند، زیرا اندیشی را بر نواندیشی ترجیح میهایی کهنهگروه ،های فرهنگیارزش

اندیشی که کهنهطوریبه. بهتر مطابقت داردها های کهنه با منافع آنارزش

حوالت نوین اجتماعی سرسختانه مقاومت صورت نیرویی در برابر نواندیشی و تبه

ای از نظر ساختار غیر فرهنگی، یا تنها از نظر پس، ممکن است جامعه. کندمی

. فیزیکی نو شود اما از نظر ساختار فرهنگی و فکری همچنان به گذشته بچسبد

های کهنه ک، در این حالت نهادهای قدرت مانند دولت و دین پشتوانۀ ارزششبی

های ساختارهای جامعه، فرهنگ و وگرنه با تحوالتی نوین در حوزهمانند  می

 . کنندها منطبق میها، اگرچه با تأخیر ولی خود را با آنارزش

جامعه اشاره  شدنِ وجه  یا پارادایم مدرن شدن یا نوجا الزم است به سه  در این

. عهای نو شدن جامیکی وجه ساختاری، دوم وجه فردی و سوم وجه پروسه. کنیم

های مدرن وجود ندارد و این یعنی  جامعۀ مدرن بدون ساختارهای مدرن و انسان

در حوزۀ ساختاری، . دهدباره، بلکه تدریجی رخ میتحول نه ناگهانی و به یک

گیرد که به نوبۀ خود بر های جامعه شکل مینوگرایی یا نوگردانی در بستر نهاد

یعنی به موازات تغییرات ساختاری، . دارد رفتار، کردار و افکار انسان تأثیر متقابل

زمان جامعۀ مدرن فرد مدرن و آید و همتغییرات فکری و رفتاری نیز به وجود می

دین، مانند نوگرایی در اقتصاد، . آوردفرد مدرن جامعۀ مدرن را به وجود می

اخالق، قانون، آموزش و پرورش، سیاست، مناسبات خانوده، فرهنگ، ادبیات و 

ختلف هنر و رفتار انسان و همچنین در حوزۀ فکری و اندیشه که انسان وجوه م

 .شودمعمار ساختارهای اجتماعی جدیدتری می

تفکیک . گیرندجامعۀ مدرن و انسان مدرن در برابر جامعه و انسان سنتی قرار می 

گردد و روابط انسان ها برمیاین دو نیز به شکل و محتوای روابط میان انسان

که کل جامعه را از طوریآورند بهبرآیندهای متفاوتی در جامعه به وجود می

ولی . کند و جامعۀ مدرن از جامعۀ سنتی متفاوت میشودیکدیگر متمایز می

ار از کهنه به نو درجا همواره جوامعی هستند، مانند ایران، که در فرایند گذ

مناسبات سنتی و مدرن  بهروند، یا میان غلزنند و یا بسیار کند به جلو میمی

ها دشوار و کند  مانند یا موانع ساختاری و فرهنگی راه گذار را بر آنسرگردان می
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 . کندمی

گیری نوع نوینی از آید منجربه شکلجامعۀ نو که در یک پروسه به وجود می

رفته به نوبۀ خود بر افکار و اندیشۀ گردد که رفتهاجتماعی ومدنی می ساختارهای

سازد تا حدی که حضور و وجود جامعۀ مدرن اثر گذاشته انسانِ مدرن می انسان

یعنی پایداری جامعۀ مدرن . گرددمنوط به حضور و وجود انسان مدرن می

در زمینۀ . های مدرن و مناسبات اجتماعی مدرن و مدنی استنیازمند انسان

رن و جامعۀ ضرورت حضور افراد مدرن برای جامعۀ مدرن یا رابطۀ متقابل فرد مد

های الکس اینکلز و توان به تحقیقات و نوشتهمدرن و رشد نهادی مدرنیته، می

شناسان این جامعه. شناسان آمریکایی مراجعه کرداسمیت، و رابرت بال جامعه

 . د مدرن وجود ندارداند که جامعۀ مدرن بدون افرامعتقد

بیشتر متفکران اجتماعی برداشت خود از مدرنتیه را با ساختارهای نوین جامعه 

توان در تغییرات تدریجی رفتار و افکار ولی نوین شدن را می. کنندمشخص می

شناس معاصر آلمانی در زمینۀ پروسۀ نوبرت الیاز، جامعه. افراد نیز پی گرفت

مدرن شدن جامعه تحقیقات طول تاریخ و در کنار مدرن شدن رفتار انسان در 

دهد رفتار مدرن بازتابی از جامعۀ است که نشان میجالب و جامعی انجام داده

که رفتار مرد و طوریبه. کندمدرن است که به موازات ساختارهای جامعه رشد می

یا شیوۀ غذا . گرددزن مدرن با رفتار مرد و زن سنتی از یکدیگر متمایز می

از طرف دیگر، . گرددمدرن از فرد سنتی متمایز می خوردن یا تفریحات فرد

صورت کند، درغیراینخود رفتارهای نو را طلب میساختارهای نوین جامعه خودبه

که کارکردهای جدید و  آندهد بیجامعه کارکردهای سنتی خود را از دست می

ه مدرن با رشد جامعۀ انبوکه جامعۀ  ویژه آنضروری را جانشین آن کرده باشد به

 . همراه است

های اجتماعی و هویتی دچار ای که نتواند موانع گذار را کنار بزند به بحرانجامعه

شود تنها به زمانی که از وارداتی بودن مدرنیته درایران یاد می. گرددمی

ها را  که ما آن وجه رفتاری آن نیز مهم است. شودحوزۀ فکری محدود نمی

ها مقاومت نشان  ها در برابر آناری موارد مدتایم و در بسیها آموختهاز غربی

داری صنعتی، اقتصاد سرمایه. در حوزۀ ساختاری نیز چنین بوده است. ایمداده
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های مدنی و صنفی، دموکراسی در حوزۀ رابطۀ دولت با مردم، نقش حضور تشکل

از دین، آموزش  گذاری، آزادی انتخابات و برداشتدستگاه قضایی و قانون

کارگیری معیار اخالق مدرن که همراه با مقررات است به جای ، بهایمدرسه

طایفه و )اخالق سنتی و جدایی هویت فردی به جای هویت جمعی و گروهی 

ها موارد دیگر بسترهای مشخص برای نو کردن جامعه و کارکرد آن و ده( خانواده

ی و برابر حقوق جمعی و گروه اهمیت یافتن حقوق فردی و انسانی در. است

ها و بورکراتیک شدن مناسبات کاری و باال عقالنی شدن تصمیم. تکالیف دینی

های دیگر مدرنیته است که هنوز جامعۀ ایران کار ویژگی (Ethics)رفتن اتیک 

 .استها را نهادینه نکرده برخی از آن

 

یک  تجددگرائی ایرانیان ا در هر -اول : توان نتیجه گرفت ن توضیحات میبر پایۀ ای - ۲

ضعیت عمومی از وجوهی که آن را در نظر گیریم ا برخاسته از قیاسی است که میان و

تا زمانی که نوگرایی، « نو شدن»یا « نو کردن»ا این گرایش به دوم . اند خود و غرب کرده

این که شما نه در واقعیت  سوماز روی الگوی غربی بوده است و  گرایش غالب بوده است،

خود ناپسند و مردود  کنید و نه آن را به خودی تجدد تردید می« وارداتی بودنِ»

ای که  گونه است که در مقالههگیری درست باشد، پس چ اگر این چند نتیجه. دانید می

 ا در کنار« مانع سوم»به عنوان « وارداتی بودن تجدد برای ایرانیان»بدان اشاره شد، از 

 کنید؟  اندیشی اعتقادی، سنتی و خرافی ا یاد می دو مانع دیگر استبداد و جزم

و « تقلید»ها برعلیه تأثیرپذیری از غرب به نام  جاست که دههتکیۀ ما بر این امر از آن

شد، بستری بود برای بسیج  آن سوار می  با تمام بار سنگین و منفی که بر« زدگی غرب»

چه شما آیا میان آن. تردۀ اجتماعی، فرهنگی و سیاسینیرو در خدمت مبارزات گس

شد یا حتا امروز هنوز هم گفته  چه در گذشته نقل مینامید، با آن می« مانع سوم»امروز

 شود، تفاوتی وجود دارد؟ می

 
اما مانع به معنای منفی . های شما درست استگیریبله، نتیجه علمداری اکاظم 

. ای میان ایران با غرب استرویدادی مقایسهست تجددگرایی نخ. بودن نیست

دلیل الگو نوگرایی برای ایران، غرب است، یعنی جوامعی که از ما پیش همینبه

ما چند قرن بعد  گونه کههمان. افتاده و به امکانات نوینی دست یافته بودند
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اصالح حکومتی ازغرب به استفاده از علوم و تکنولوژی جدید پی بردیم، ولی برای 

یا مثالً آداب و رفتار . یا اصالح دینی مقاومت و مخالفت بسیار جدی به وجود آمد

مانند غذا خوردن با قاشق و چنگال به جای دست، یا استفاده از دوش ( نو)مدرن 

ها ساخت مدرسۀ جدید که ازغربیحتا . به جای خزینه در پروسۀ زمانی تغییر کرد

. کردجامعه با تحریک روحانیت در برابر آن مقاوت می الگوبرداری کردیم بخشی از

دهد که وارداتی بودن تمدن غرب، به معنای بد بودن آن ها نشان میاین نمونه

مخالفان همۀ  .آوردنبوده و نیست، ولی وارداتی بودن واکنش منفی به وجود می

فن، لها استفاده از ت آن. کنندکردند و نمیهای تمدن غرب را رد نمیجنبه

های جنگنده را به دلیل غربی بودن جتحتا های درمانی مدرن و هواپیما، تکنیک

اما زمانی که به اندیشۀ غربی و مناسبات اجتماعی و مدنی وسیاسی . دانندبد نمی

غرب، مانند حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق برابر زن ومرد و دموکراسی 

کنند که دانند و ادعا میرا رد میها  هایی با انگ غربی بودن آنرسیم گروهمی

ها مجازات تعیین  دولت برای مبلغان آنحتا مغایر با فرهنگ و دین ماست، و 

شناس در برابر پرسش شما که چرا چنین شد، من به عنوان یک جامعه. کندمی

نه به معنای . گویم یکی از دالیل سنتی ماندن ایران وارداتی بودن تجدد بودمی

ناپذیر و درست خصاً واردات و تقلید کردن تجدد را اجتنابش. ودکه بد ب آن

راه دیگر ماندن پشت . راه دیگری نیست. ها دستاورد بشری است این. دانممی

دروازۀ تمدن مدرن است تا روزی که ما خود به آنچه غرب دو قرن قبل رسید، 

 آن چه مگر! برسیم و آن وقت بگوییم این دیگر مال خودمان است، بومی است

اگر قرار باشد کسی . اندها کشف و اختراع کردهخواهد بود؟ همین که غربی

اند، نه آنهایی که از دموکراسی بهتری بیاورد، آنهایی هستند که آن را تجربه کرده

برخوردهای منفی و انکاری نسبت به مدرنیته  این گونهبنابراین، . اندآن فرار کرده

توان نادیده گرفت و اثرات منفی خود را که نمیسیاسی است، ولی واقعیتی است 

هایی که منافعاشان بر ممانعت از میان گروه. گذاردنیز در جامعه به جای می

، یا در «غرب زدگی»پذیرش مناسبات اجتماعی جدید است با پوشش تقلیدی و 

کنند، و آن را نزد افکار عمومی زمینۀ صنعت با انگ مونتاژ بودن آن را تخطئه می

 . اینها واقعیت نامطلوب است، ولی وجود دارد. دهندبد جلوه میمنفی و 
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مانع امری   .اندیشی این واقعیت استو جزم منظوراز مانع سوم در کنار استبداد

که چون با مانع برخورد ین ید به نوعی از آن گذر کنید، نه آاست که شما با

هایی که با  برابر آنطورنمونه، در به. نظرکنیدکردید از اهداف و خواست خود صرف

های مدرن مانند آزادی و دموکراسی و برابری خارجی و غربی نامیدن ارزش

 شان تخطئهها با فرهنگ ایران، به راحتی  حقوق زن و مرد، و بیگانه خواندن آن

 نند، کمی

تکنولوژی جدید غربی  علوم و دوم، مگر. چیست ها نخست باید بپرسید ایراد آن

 های مدرن همین پدیدهتند؟ و کامپیوتر غربی نیسنیستند؟ مگر اتومبیل، هواپیما 

حمام دوش غربی جای  مگر. انداندک اندک با فرهنگ سنتی ایران تطبیق یافته

حقوق  هایی مانند آزادی، دموکراسی وحمام خزینۀ ایرانی را نگرفته است؟ پدیده

های ایراد در آن است که گروه. افتدرهنگ ایران جا میاندک اندک در ف بشر نیز

آن را در قالب  بینند وو دموکراسی را مغایر منافع خود می گرا آزادیواپس

. دهندستیز میغربی و بیگانه بودن با فرهنگ ایران به خورد جامعۀ بیگانه گفتمانِ

کنند یا در میستیز نیز آن را تکرار های سیاسی غربمتأسفانه، برخی از گروه

و حقوق بشر اسالمی یا ساالری ها، مانند مردم سازی آنبهترین حالت در پی بومی

 .ایرانی هستند

. بار سیاسی دارد« زدگیغرب»اید واژۀ درستی اشاره کردهبه  شما همان گونه که

ها امروز در دورۀ جهانی شدن که مراوده. استو با هدف خاصی به کار برده شده

است، این واژه توان بسیج سیاسی خود را از دست جانبه شدهوهمهدوجانبه 

این واژه را به کار گرفتند  زمانی که احمد فردید و جالل آل احمد. استداده

توانستند از امکانات غرب استفاده های خاصی از طبقات باالیی جامعه میگروه

زدگی در ذهن افرادی بنابراین، واژۀ غرب. وآمد داشته باشندکنند و به غرب رفت

بندی در برابر طبقات حاکم و مرفه، خوب جای از طبقات پایینی جامعه برای صف

ها نیاز داشتند که احساسات خود را نسبت به طبقات مرفه  آن زیرا. گرفتمی

ولی امروز رابطه با غرب محدودیت سابق خود را از . جامعه تئوریزه و توجیه کنند

های غربی ساکن هستند و چند میلیون ایرانی در کشورامروز که . استدست داده
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ها ایرانی به ونیا ساالنه میلی  نسل دومی از این ایرانیان دوفرهنگی هستند،

کنند، جوانان ایرانی با زبان و فرهنگ غربی آشنا هستند، کشورهای غرب سفر می

ایمیلی  ها هزار نفر از کشورهای غربی با ایران در تماس تلفنی وو روزانه ده

. استهستند این واژه معنا و مفهوم و بار سیاسی خود را از دست داده

کرد نشانگر دیدی د از این واژه استفاده میازاین، همان زمان که آل احمگذشته

حتا . شناختزده بود که غرب را با بدی و شرق را با خوبی میمانده و سنتعقب

آنچه خوبان همه دارند تو »حول شعار گرایی ای هم بدیل بومیرفتهافرادِ فرنگ

نظرانه و یا نقد این گروه با موضع تنگ. را به وجود آوردند« تنها داری

هم در  که در هر زمان هم در غرب ودرحالی. کردستیزانۀ گروه اول فرق میغرب

ها، و سیاه سازیهای فراوان وجود داشته و دارد، و این کلیشهها و بدیشرق خوبی

 . کردن و استفادۀ تقابلی مبنای درستی نداردو سفید 

ا از البته گروه سومی هم وجود داشتند که شبیه گروه دوم مخالفت با غرب ر

ولی این خویشتن با خویشتن . کردندموضع بازگشت به خویشتن خویش طرح می

ایرانی  –خویشتن گروه دوم، برگشت به هویت فرهنگی شرقی. ها متفاوت بود آن

اما نه مانند . ایرانی بود –گروه سوم برگشت به هویت اسالمی بود، خویشتن

، بلکه خواستار بازتعریف بنیادگراها که خواهان نابودی و یا سلطه برغرب باشند

های اخالقی غرب را ها را از غرب متمایز کند و بدی هایی هستند که آنارزش

ذهن خود مجسم آلی بودند که در درواقع، در پی جامعۀ ایده. نداشته باشد

 .های متفاوتی داشته استستیزی ریشهبنابراین، غرب. کردندمی

های مادی و غرب وجه فرهنگی، فکری و رفتاری مدرن مکمل بخش در

دیگر، ساختار فکری و فرهنگی عبارتبه. تکنولوژیک و معیشتی آن بوده است

عنوان دو  زمان با ساختار اجتماعی و صنعتی آن بهتمدن مدرن در کنار و هم

. اصل مکمل یکدیگر رشد کردند و افراد در این ساختارهای عقالنی پرورش یافتند

داری، قانون و قدرت نو دربارۀ شیوۀ حکومت که ورود فکر و اندیشۀدرحالی

جامعۀ صنعتی . خوانی نداشتمشروط با ساختار کشاورزی، ایلی و سنتی ایران هم

ها نیز پذیرای مناسبات قانونی  ار ذهنی آنسازد که ساختها و طبقاتی را میگروه

هویت فردی در این جوامع یک اصل مهم . و رعایت حقوق شهروندی افراد است
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به این دلیل . که در ایران هویت قومی و وابستگی جمعی غالب بوددرحالی .است

ای که آمادگی ساختاری الزم را وارداتی بودن فرهنگ و اندیشۀ مدرن برای جامعه

اگر بخواهیم . شدبه صورت مانعی در آمد که منجربه واکنش منفی مینداشت 

نی رجوع کرد و آن را با توان به وضعیت رانندگی در ایران کنومثالی بزنیم می

. استفادۀ درست از تکنولوژی نو، فرهنگی نو الزم دارد. جوامع غربی مقایسه نمود

ای ی اتومبیل را که پدیدهمردم ما هنوز فرهنگ استفادۀ درست و سالم از تکنولوژ

در غرب شما . شناسنداند و در مواردی خطر آن را نمیوارداتی است فرا نگرفته

که در های ممنوعه عبور کند، درحالیکه عابران پیاده از محل بینیدکمتر می

اند و نیروی انتظامی ها در حرکتالی اتومبیلهای تهران عابران البهخیابان

صنعت این که دهد با این امر نشان می. آن جلوگیری کندنتوانسته است از 

هنوز جا اتومبیل به ایران وارد شده است، ولی فرهنگ استفادۀ درست از آن 

افتادگی فرهنگی را در نظر داشته باشید و مقایسه کنید که این پس. نیفتاده است

تمدن که به ساختار اجتماعی و زیربنانی  در عصر مشروطیت ایران پیش از آن

. مدرن دست یابد، اراده کرده بود تا مناسبات فرهنگی و حقوق آن را پیاده کند

ای مانند افغانستان، یالیستی کردن جامعهآمیز این مثال، ارادۀ سوسنوع مبالغه

مالی بلوک شرق  -ها و کمک نظامیویتنام و یمن جنوبی از باال و توسط حکومت

بطی به شکست خود کشور اتحاد البته این شکست ر. بود، که شکست خورد

شکست در افغانستان و اتیوپی نتیجۀ واکنش منفی . جماهیر شوروی نداشت

. تم بود که سالها قبل از فروپاشی بلوک شرق رخ دادجامعه نسبت به این سیس

 . ها غیر مستقیم در شکست بلوک شرق هم مؤثر بودنداین شکست

 
گرفته در ستیزانۀ پناهنمونه رویکرد غربا رد یک نوع نگرش ا در اینجا به عنوان ۳

احمدا که این فرصت را از نظر تاریخی یافت تا   افرادی چون آل« زدگی غرب»پشت 

های فکری،  اعتباری خود را نشان دهد، هنوز به معنای شناخت تمامی ظرفیتبی

ها  برای رفتن به بیراهه -ویژه جامعۀ روشنفکریفرهنگی و اخالقی یک جامعه ا به

احمد توانسته بود بخش قابل توجهی از بهترین سرآمدان   آور آن که آل شگفت. نیست

ها را با خود همنوا سازد،  و آن  ار دهدحوزۀ فکری و فرهنگی ما را تحت تأثیر قر

کنید  فرهنگی که شما از آن صحبت می افتاده از نظر که اختیار آن تودۀ پسدرحالی
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احمد  معلوم نیست آل . بود یندۀ انقالب اسالمی میهمان موقع بالقوه در دست رهبر آ

ی و بعد از استقرار حکومت دینی سرنوشتی بهتر از سایر سرآمدان فکری، فرهنگ

ماندگی فرهنگی عمومی و  کنید، استناد به پس آیا فکر نمی. یافت  سیاسی کشورمان می

دن نقش فکر و اعتبار کر خود بی ستیزی در این میدان به خودی های غرب توضیح ریشه

 اندیشیدن است که وظیفه و کار توده نیست؟

 

زدگی بآل احمد و نظریۀ غر. ایدشما به نکاتی مهم اشاره کرده -علمداریکاظم 

این پدیده به . شوداو یک پدیدۀ تاریخی است که در او و کتاب او خالصه نمی

عصر انقالب دومین دوره از تالش ایران برای مدرن شدن، پس از اولین تالش در 

تالشی که با مبارزه . تر از تالش اول بوداین تالش پرتالطم. گرددمشروطیت برمی

همین . شدخوانده می« نوکرغرب»شاه . شد با رژیم شاه و گرایش ضد غربی همراه

گیری بنیادگرایی اسالمی در ایران و ساز فکری قدرتمقابلۀ کور با غرب زمینه

گیری پس از شکلحتا دانید که درستی میهشما ب. گسترش آن در منطقه شد

های ضد جمهوری اسالمی بخشی از نیروی چپ در غالب ادامۀ سیاست

نمی خواهم وارد این . صدا شدندبا جمهوری اسالمی همامپریالیستی گذشتۀ خود 

هایی از این پدیدۀ تاریخی که در اجازه بدهید در این اینجا به گوشه. موضوع شوم

 . ی آل احمدی بازتاب یافت، اشاره کنمزدگتئوری غرب

تالش رضا شاه و محمدرضا شاه برای مدرن کردن ایران ازجانب نیروهای چپ 

ها تمدن  شد، زیرا از دید آنبرابر با سلطۀ غرب و امپریالیسم در ایران شناخته می

ها، همانیمسئول این این. مدرن برابر با امپریالیسم، استعمار و تجاوزگری بود

از زمان مشروطیت . کمونیست شوروی، و درایران حزب تودۀ ایران بود حزب

عملکرد ضد . درقابت دو پروژۀ تاریخی غرب و شرق در برابرهم قرار گرفته بودن

کمونیستی شاهان پهلوی که همراه با سرکوب و کودتا بود مخالفان را خواه ناخواه 

ر ایران ادامۀ تضاد بنابراین، یارگیری سیاسی د. کشاندبه جبهۀ مقابل می

مرداد سیاست و فرهنگ دوقطبی در  ۰۵ پس از کودتای. ها در جهان بودابرقدرت

این فضای دوقطبی اجازۀ رشد اندیشۀ . دیدجامعۀ سیاسی ایران بیشتر مسلط گر

عنوان بنابراین، به. دادآزاد را که بتواند درست و نادرست را از هم جدا کند، نمی

یکی از دالیل، وقتی آل احمد از حزب توده جدا شد و به همراه خلیل ملکی راه 
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که متهم به غربی بودن نشود، ضمن حفظ فاصله با حزب  سوم را برگزید برای آن

. اما این همۀ ماجرا نیست. توده، گرایش ضد غربی خود را تقویت و تئوریزه کرد

که توان مالی  هاییآن توسط گروه در آغاز، تمدن غرب با تقلید برخی ظواهر

ن نشان دهند، پیدا گرایاخواستند فاصلۀ خود را با گذشتهبهتری داشتند و یا می

 . شد

دۀ منافع غرب در ایران و جامعۀ مصرفی کننها تأمیناحمد این گروهاز نظر آل

که معتقد بود که سرنوشت اقتصاد، سیاست و فرهنگ طوریبه. شدندمحسوب می

اما این هم نسبت به دلیل اصلی گرایش ضد . های غربی استدر دست شرکتما 

غربی آل احمد و تئوریزه کردن این گرایش اجتماعی زیر عنوان مقابله با 

آل احمد گرایش استفاده از تکنولوژی مدرن را . زدگی فرعی استغرب

نفوذ غرب و او نگران بود که . خواندزدگی میزدگی برابر با وبازدگی و غربماشین

او . های کهنۀ ما را از بین ببردسنت« دیو ماشین»ماشین، یا به قول خودش 

م دانست، بلکه برگشت به آداب و رسوها بدیل غرب را سوسیالیسم نمیمانند چپ

دید وسخت نگران آن بود که صنعت و شهرنشینی و فرهنگ ملی و مذهبی می

که ماشین راه خود را به روستاها باز  او نگران آن بود. ها را ازبین ببرد غربی آن

او نگران آزاد شدن زن بود، که آن را برابر . کند و اقتصاد کشاروزی را از بین ببرد

زن را حافظ سنت، خانواده و و تبار ایرانی  او. دانستبا از هم پاشیدن خانواده می

غربی و کند، زیرا او شکل و ریخت بندوبار میزدگی او را بیدانست که غربمی

هوا،  چشم و دهان به سوی غرب زده را قرتی و سربهاو غرب. گیردمصرفی می

 . خواندمذهب میبسته و هرهری

کرد و تصویر عۀ غرب ردیف میآمیز منفی برای فرد و جامها ویژگی مبالغهاو ده

شناسی بیش از داد که از نظر جامعهآل خود به دست میرومانتیکی از جامعۀ ایده

و  ها استها مهم باشند بررسی ذهنیتی که نگران این ویژگیکه این ویژگی آن

زیرا بسیاری از این . کند، قابل توجه استحل برگشت به گذشته را توصیه میراه

مثل این . ناپذیرضرورتی اجتناب صۀ جامعۀ در حال گذار است وها خصیویژگی

راه حل . سقوط داشته باشید شورۀماند که شما سوار هواپیما شوید و مدام دلمی

راه حل دورۀ گذار چیست؟ . در این مورد چیست؟ ادامه یا برگشت به نقطۀ اول
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 ت؟ ادامۀ این گذار به سوی آینده یا برگشت به گذشته و جای اول اس

چه در جامعۀ کند، زیرا هر آناحمد برگشت به جای اول را انتخاب میآل

او هیچ زمان عظمت علمی، فلسفی، . استبیند منفی و مخرب می« زدهغرب»

صنعتی، هنری، آزادی، دموکراسی و پیشرفت در زندگی بشری تمدن مدرن را 

ست که او و این چنین ا. دیدهای منفی تمدن غرب را مینشناخت و تنها جنبه

شوند که از بطن آن جمهوری اسالمی ساز فرهنگی میکسانی مانند او زمینه

 . آیدبیرون می

گرایی و افسوس خوردن از آنچه جامعه به دلیل سرشت تکاملی لژی، گذشتهنوستا

گذارد، به ابزار بسیج فکری، احساسی و عاطفی و نهایتاً سیاسی خود پشت سر می

علی  همان گونه که. مدرن بیگانه و یا درستیز بودند شد که با تمدنکسانی می

ل ظلم وعدالت در دنیای شریعتی برگشت به خویشتن خویش و الگوبرداری از تقاب

این . دیدگذشته را راه حل مشکالت جامعۀ در حال گذار به دورۀ مدرن ایران می

نتایج  ناپذیر درغرب هم بود، اما باتکرار یک تجربه و رخداد تاریخی و اجتناب

در  ها به آینده و توجیه راه برگشت ما به گذشته توجه به راه عبور آن. متفاوت

کنندگان علی شریعتی از جمله تئوریزه احمد و دکتر آل. ایران بسیار آموزنده است

هایی که در دورۀ گذار ها در مقابل مخاطرات و بدی آن. اندراه برگشت به گذشته

ا به آیندۀ پرچالش و ناشناخته ترجیح شده رآید، گذشتۀ شناختهپیش می

. دیدندشهری و شهرنشینی را نمی ضرورت و پیامدهای جامعۀها  آن. دهندمی

 .های زندگی آرمانی شکل گرفتهمین بستر و وعده جمهوری اسالمی بر

 :تجربۀ غرب

که  در غرب پس از آن. چند جملۀ کوتاه دربارۀ تجربۀ غرب در دوران گذار بگویم 

سیاسی و  هایشامل انقالب)و اجتماعی ( روشنگریجنبش )دو نیروی فکری 

داری، شهرنشینی و اختراعات و اکتشافات علمی، اصالحات دینی صنعتی، سرمایه

، د را به هم ریختنظم سنتی و کهنه، که کلیسای کاتولیک متولی آن بو( وغیره

نظمی ناشی از تحوالت مدرن را به بی اول، گرایش :سه گرایش در اروپا ظاهر شد

ت و مذهب کشید و خواهان برگشت به نظم کهنه بود؛ نظمی که سنرخ مردم می

کشیشانی چون لوئی دو بونالد و جوزف دو مویستر . در مرکز آن قرار داشت
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 . نمانیدگان این راه حل بودند

 را پایه نهاده بودند و کمی دیرترشی که متفکران جنبش روشنگری آن دوم گرای

در تفکر کسانی مانند مارکس و پروژۀ سوسیالیسم و عدالت اجتماعی خود را 

 . نشان داد

مانند « قوانین اجتماعی»ش سوم، گرایش پوزیتویستی است که درپی کشف گرای

گذاران علم پایه. قوانین علوم تجربی برای کنترل جامعه و ایجاد نظم دلخواه بود

شناسی، مانند اگوست کنت و هربرت اسپنسر مدافع این گرایش بودند؛ جامعه

ییر رادیکال قرار نظمی که در میانۀ دو گرایش سنتی و حفظ نظم موجود و تغ

های علمی و انقالبات داری صنعتی و پیشرفتتحوالت ساختارسرمایه. داشت

رگشت به نظم کهنه و سنتی مورد نظر کلیسا ای برای بسیاسی در اروپا فرجه

سادگی از البته کلیسا به. بنابراین، عبور به آینده تنها راه موجود بود. باقی نگذاشت

ها در این گرایش. بیش از یک قرن ایستادگی کردخواست خود دست نکشید و 

 . داری و سویالیستی ادامه یافتصورت دو پروژۀ سرمایهقرن بیستم به

ورود . چه در ایران تجربه شد بازتاب این تحوالت بود که جهانگیر شده بودندآن

داری و تکنولوژی جدید به ایران، نیاز به نیروی کار ارزان روستاییان در سرمایه

شهرها و درنتیجه رشد شهرنشینی عواقبی در پی داشت که بدیلی شبیه به بدیل 

کرد، زیرا این تحوالت با کلیسای کاتولیک، یعنی برگشت به گذشته را طلب می

برای شناخت تجربۀ ایران باید به . باال رفتن درآمد نفت ایران بسیار سریع طی شد

آنچه در غرب رخ داد از بطن همان  با این تفاوت که. آیینۀ گذار درغرب نگاه کرد

داد الگوبرداری از بایست رخ میچه در ایران میجامعه جوشیده بود و آن

ها را با انگ در آنجا کسی دگرگونی. ها بودمک خارجیکشورهای خارجی و ک

ها حول مقابله با فرهنگ و در ایران بسیج توده. کردبیگانه بودن تخطئه نمی

که نخبگان فکری جامعه پرچمدار این مقابله تا حدی. ه بودهای بیگانه سادارزش

ش مقابله با تجارب منفی حضور بیگانگان مانند واقعۀ امتیاز تنباکو و جنب. شدند

 ۰۵ آن و سلطۀ انگلیس بر صنعت نفت و مقابلۀ نهضت ملی با آنها و طرح کودتای

قابل توجه . کردمرداد توسط سازمان جاسوسی آمریکا نیز به این امر کمک می

ها در ایران نادیده ها نقش مخرب و تجاوزکارانۀ روسدر تمام این دورهاین که 



    131  /مشکالت گذار از سنت به مدرنیته 

 .شدگرفته می

 :روس ها 

احمد که در آغاز با حزب توده و گرایش سوسیالیستی همراه بود، پس از آل

او با پروژۀ نوسازی یا مدرنیزاسیون . سرخوردن از این حزب به راه سوم رفت

احمد آل. دانستزدگی میشاه نیز مخالف بود و آن را عامل غربمحمدرضا 

خورد و ته را میرفتۀ گذشهمانند کلیسای کاتولیک در اروپا حسرت نظم ازدست

این گرایش در ایران پایه داشت و . ما را از پای درآورد« دیو ماشین»نگران بود که 

ی و تبادل نظر آل احمد در فضایی که روشنفکران دسترسی به منابع آموزش

توانست مطلوب کسانی قرار بگیرند که با رژیم دربارۀ تجربۀ غرب را نداشتند، می

 . های وارداتی را هم نداشتندالی استفاده از نوگراییشاه مخالف بودند و توان م

پروژۀ نوسازی شاه محتوای اصالحات سیاسی نداشت و بیشتر نوسازی اقتصادی  

جدید، این بار « افتادگی فرهنگیپس»تحول وارداتی باز عواقب این . و صنعتی بود

لۀ در شکل بحران هویت فرهنگی بود و جدایی بیشتر دولت و جامعه، یا فاص

ادامۀ همین . ها بودماندهها و سنتیشدهبزرگ فرهنگی و طبقاتی میان مدرن

نب کنند جاکه بدانند چه می آنها، بیکشیده شد که چپ ۷۵۳۱ بحران به انقالب

 .ها را گرفتند و درعمل ماشین سرکوب آنها را تقویت کردنددومی

ایران در دورۀ گذار از نظم اقتصادی کشاورزی به . این ویژگی دوران گذار است 

پدیدۀ آل احمدی بازتاب طبیعی این دوره . کردداری عبور مینظم اقتصاد سرمایه

نظم جدید جایی برای خود باز توانند در هایی از جامعه نمیای که بخشدوره. بود

اگر نوشتۀ آل احمد مورد پسند، . ماندکنند و راهی جز مخالفت برایشان باقی نمی

ان آن زمان قرار گرفت جای تعجب نیست، زیرا او فرهنگ ستایش روشنفکرحتا 

کرد که در تحول دورۀ گذار جایی برای آنها نبود؛ مانند هایی را نمایندگی میگروه

آل احمد گرایش . های چپ، یا مذهبی و سنتید رژیم با گرایشروشنفکران ض

ئتوریزه فرهنگی و طبقاتی ضد غرب و نمایندۀ آن در ایران، یعنی رژیم شاه را 

های اقتصادی و ها مهاجری که درنتیجۀ نوسازییعنی برای میلیون. کردمی

ها انصنعتی شاه از ده و شهرهای کوچک کنده شدند و به تهران یا مراکز است

این . دنیای جدیدی که مناسبات اجتماعی دیگری بر آن حاکم بود. پرتاب شدند
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برای حتا ناسباتی که جوانان به سادگی قادر به جذب و هضم فرهنگ و م

این جوانان درشرایطی پا به عرصۀ دانشگاه و . ها تازگی داشت، نبودندشهرنشین

زدگی آل احمد برایشان گذاشتند که تئوری غربهای روشنفکری میفعالیت

هنرمندان، صاحبان قلم و اثر نیز در . کنندۀ روحیۀ آنها بودبسیار جذاب و توجیه

که جذب  نرسید مگر ایشان نمی شان به دهان دستاین دوره چندان که بگویی 

شدند که هزینۀ آن فشار اجتماعی باال بود و هر کسی حاضر دستگاه سیاسی می

گونه روشنفکران با روحیۀ دانشجویی که زیرساخت ذهنی و  این. نبود آن را بپذیرد

. اش هنوز سنتی بود بیشتر همفکر و سلیقه بودند و مکمل یکدیگرشیوۀ زندگی

شان ای ساخت که با واقعیت زندگیها تز و اندیشهد برای این گروهآل احم

. دگر مبارزات ضد رژیمی او بوآن تئوری چراغ راهنما و توجیه. خوانایی داشت

دید طور که او میدیده، یا آنگونه دانشجویان را در برابر استادان غرب احمد این آل

« زدهغرب»دانست که روشنفکران یاو دانشگاه را دکانی م. دادقرار می« زدهغرب»

او در این . کرددر خدمت دستگاه حاکم را جذب می کردۀ آمریکا و اروپاو تحصیل

فراموش نکنید . مانده داشتهای سنتی و عقبمذهبیزمینه نگرش مشترکی با 

رنفوذ داشت که احمد دیدی نقادانه و در عین سادگی، قلمی بسیار شیوا و پُ که آل

که  برای آن. نشستنوشت به دل میکرد و آنچه میخت جذب میخواننده را س

به  گرفتند این مهارت او رااحمد قرار می آلبدانید چرا روشنفکران تحت تأثیر 

توان پیشگام کسانی دانست که احمد را می آل. نچه در باال گفتم اضافه کنیدآ

احمد نقادانه و  ریۀ آلاند، با این تفاوت که نظگرایی را برافراشتهامروز پرچم بومی

ناپذیر بودن تحول مدرن، راه گرایی در اجتنابسیاسی بود، طرفداران نظریۀ بومی

 .اندمنهای سیاست را برگزیده حل التقاط فرهنگ مدرن و سنتی

احمد در دورۀ جمهوری  آلجالل اگر این که اما قسمت آخر پرسش شما دربارۀ  

گفت به احتمال زیاد مانند بسیاری  باید. شدگونه با او برخورد می هاسالمی بود چ

برد و از ش میا شد و پی به اشتباهمی دیگر از روشنفکران، او نیز سرخورده

های فکری آن را تقویت کرده بود، فاصله اسالمی که خود او پایهجمهوری 

کرد که با دیگر مخالفان کرد؛ یعنی رژیم گرفت و حکومت هم با او همان میمی

 . احمد را نداشت آل جمهوری اسالمی تحمل



    133  /مشکالت گذار از سنت به مدرنیته 

 
احمد نیز مانند بسیاری از روشنفکران ماا اگر جان   ا حق با شماست ممکن است آل ۴

در استقرار آن نقش داشت،  برد ا با سرخوردگی از نظام سیاسی که خود میسالم به در 

همان استحکام  پرید و به ستیزانۀ خود به شاخۀ دیگری می غرب« زدگی غرب» ۀاز شاخ

« زدگیغرب»تردید معمای  اما بی. پرداختو اطمینان به مبارزه با رژیم حاکم می

« وارداتی بودن»و « تقلید»ماند که  می یافت و این پرسش بدون پاسخ همچنان ادامه می

یک الگو یعنی چه و به چه اعتباری از آن به عنوان مانعی در جهت رشد جامعه یاد 

برخی از کشورهای آسیای شرقی جلو رشد  چرا همین رویکرد مقلدانه از سوی. شود می

 هیچ کشوری به پای ژاپن« زدگیغرب»به روایتی در . ها را نگرفت های آن جامعه

های معینی در اروپای باختری، تجدد در همه  جز جامعهبه»: و به قولی دیگر. رسید نمی

بازتاب  در ژاپن شاید بد نباشد به« بحران هویت»دربارۀ شدت « .جا وارداتی بوده است

سازی این کشور نگاه کنیم، به سرعت ویژه در صنعت فیلماین بحران در آثار هنری، به

نشینش در فیلم زدۀ حاشیهتوکیو و مردمان فالکت رشد صنعتی و مدرن شدنِ

ها باعث هیچ یک از این  مرارت. «اکیرا کوروساوا»اثر کارگردان نامی آن « دُدِسکادن»

راه بازگشت را در پیش گرفته و به مناسبات عصر نشد که سرآمدان آن جامعه 

 !ها برگردند سامورایی

 

ظاهراً آنچه من . بیشتر روشن کنمخواهم یک نکته را نخست می :علمداریکاظم 

ام، هنوز آورده« برزخ سنت و تجدد»عنوان مانع سوم تجدد در ایران در مقالۀ  به

خالصۀ کالم این است که ایران عصر . تفاهم ایجاد کرده استناروشن است و سوء

و قانونی  مشروطیت آمادگی ساختاری برای پذیرش کاالی سیاسی، فرهنگی

حث من دربارۀ خوبی و بدی آن نیست، صرفاً توضیحی و ب. تجدد را نداشت

پدیدۀ تجدد حاصل یک پروسۀ طوالنی در اروپا . شناختی استتحلیلی و جامعه

های های فئودالی با حکومتجاشدۀ سلطنتشامل رشد طبقۀ بورژوازی و جابه

داری از قرن یجی سرمایهبا رشد تدر. داری صنعتی بودمشروطۀ سلطنتی سرمایه

داران ه بعد در اروپا، بورژوازی به قدرتی بدل شده بود که نقش کلیسا و زمینب۷۱

در چنین بستری که علم، قانون، . از سیاست و اقتصاد را به حاشیه راند

شهرنشینی، طبقۀ متوسط، کارگران صنعتی، جنبش زنان و جنبش مدنی رشد 

ویژه امعه و بهدیگر، جعبارتبه. ز ممکن شدهای سیاسی نیکرده بود دگرگونی
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های غیر سیاسی و قانونی مقاومت طبقات حاکم لزوماً در برابر پیشرفت

های سیاسی و قانونی ها، جامعه را برای پذیرش پیشرفتآن پیشرفت. کردندنمی

بنابراین، دستگاه . در ایران عصر مشروطیت این شرایط فراهم نشده بود. آماده کرد

خود آمد و خودبهوارداتی به حساب می گذاری و سلطنت مشروطه امرینقانو

اهلل نوری برای چه تا شیخ فضل. شد و مغایر با اسالمفرهنگی بیگانه خوانده می

ای گذاری را پدیدهپای مرگ در برابر مشروطیت مقاومت کرد؟ او مجلس قانون

صد تن از او به همراه سی. خواندوادراتی و مشروطه را مغایر با احکام اسالمی می

شاه نوشت که با امری که مخالف مذهب علمای همگام خود خطاب به محمدعلی

آنها قانون اساسی را حرام . باشد تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت اجرا شود

آن دسته از علما که با مشروطه بودند، زمانی که صحبت از حتا یا . اعالم کردند

معتقد بودند با خارج شدن امر به مخالفت پرداختند، زیرا  دادگستری شد با آن

آنها سخت مراقب منافع . ماندقضاوت از دست آنها دیگر چه چیزی برای علما می

. در برابر احداث مدرسهحتا شوراندند؛ خود بودند و هر کجا الزم بود مردم را می

البته نباید . اری بودبرای مقابله با این شیوۀ تفکر، ایران نیازمند یک تحول ساخت

در آنجا هم شاید بدون . کرد که درغرب مدرنیته بی کشمکش پیش رفتتصور 

 . گرفتانقالب علیه فئودالیسم و کلیسای کاتولیک مدرنیته شکل نمی

اما در زمینۀ وارداتی و تقلیدی بودن تجدد باید وجه علمی و تکنولوژیک را از 

هیچ تقلید و وارداتی بودن در نفس خود . بخش فرهنگی و فکری آن جدا کرد

ایرادی ندارد و خوب هم هست، چرا که بخشی از زحماتی که سالیان دراز دیگران 

اند، مستقیم در خدمت جوامع جدید اند و هزینۀ آن را پرداختهکشیده

برخی پیشی . گیرند که اشتباهات آنها را تکرار نکنندگیرد و گاهی یاد میقرارمی

گونه توضیح  صنعتی اروپا بود اینگلستان را که پیشگام جامعۀ گرفتن آلمان از ان

که  آندهند که آلمان از انگلستان آموخت که چگونه صنعتی شود، بیمی

ای که آماده از خواست صنایع پیشرفتهاگر ایران می. اشتباهات آنها را مرتکب شود

هم  کند را خود بسازد شاید یک قرن دیگرکشورهای غربی وارد کرده و می

ولی نخست با واردات و سپس با یادگیری که امری . دست یابدتوانست به آنها نمی

. توان برخی از تکنولوژی پیشرفته را خود بسازیمتر از تقلید است امروز میمهم
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ای ذهنی و رفتاری یادگیری پدیده. ای در رفتار استتقلید صرف معموالً پدیده

تقلید کنند، ولی برخی رفتارهای انسان را توانند حیوانات باهوش میحتا . است

آنها توان ذهنی تغییر و تکامل آنها را ندارند چون حیوانات، زبان، ابزار فکر کردن 

در انتقال مجموعۀ تمدن غرب ما به یادگیری . ندارند و رفتارشان غریزی است

کنیم و سپس تصمیم احتیاج داریم تا تقلید محض؛ یعنی دربارۀ آنها فکر می

وقتی بخش علمی و . ای فرهنگی استیوانات، پدیدهانسان، برخالف ح. گیریممی

انگیزد انگیزد و اصالً واکنشی برنمیشود واکنش زیادی برنمیتکنولوژیک وارد می

های فرهنگی وارد که ارزش ولی زمانی. ممکن است استقبال هم بشودحتا و 

یاسی حاکم بر جامعه در های فرهنگی یا منافع قدرت سشود، اگر با ارزشمی

گردد به قوت و حد و درجۀ این واکنش برمی. کندضاد باشد، واکنش ایجاد میت

 . ها و هنجارهای فرهنگی حاکمقدرت و عمق ارزش

بنابراین، نقطۀ گرهی در بحث ما واکنش فرهنگی آنست، نه خوبی و بدی تقلید  

سخن شما کامالً درست . کردن، و یا تقلید و وارد کردن تکنولوژی و اقتصاد مدرن

اند و یا در ای غربی است و سایر جوامع آن را وارد کردهتمدن مدرن پدیده. است

اند و برخی جوامع فقط وجه صنعتی تجدد را وارد کرده. حال وارد کردن هستند

یک نکته یادم آمد که از ساموئل هانتیتگتون . برخی بیشتر از حد تکنولوژیک آن

گوید تمدن مدرن را باید از میاو . است قابل فکر کردن نقل کنم، که مطلبی

های اخیر است و تمدن مدرن نتیجۀ دستاوردهای سده. تمدن غربی جدا کرد

توانند آن را فرا بگیرند و در کشورهای خود پیاده کنند، ولی جوامع دیگر نیز می

نیز جدا های تاریخی در اروپا دارد و از مسیحیت تمدن غربی امری است که ریشه

توان بدون نفی اولی را می. توانند تقلید کنندها نمیا شرقیاین بخش ر. نیست

هویت فرهنگی خود به کار برد، ولی کاربرد دومی منجر به نفی هویت آنها 

رابطۀ دین و دولت و مشتقات آن ازجملۀ این . پس عملی نیست. شودمی

 . هاستتفاوت

. وسعه متفاوت اندالگوهای رشد و ت. فه کنمهای شما من این نکته را اضابه مثال

یکی از الگوهای رشد در مورد کشورهای غیرغربی در چهار کشور جنوب آسیای 

درتمام این . های موفق این الگو بودند اندشرقی و برزیل بکار برده شد که نمونه



 دموکراسی و توسعه در ایران/  133

که ها وجه مهم فرهنگی و سیاسی تجدد یعنی دموکراسی غایب بود تا زمانینمونه

در سطح جهان در دهۀ هشتاد میالدی به وجود  اصالح همگانی و ساختاری یک

در برخی از این کشورها مانند کرۀ جنوبی و برزیل رشد صنتعتی و اقتصادی . آمد

طور در ژاپن نیز صنعت و اقتصاد به. با دیکتاتوری نظامی همراه بوده است

ورۀ دیکتاتوری گیری پیشرفت کرد، که بخش بزرگی از این پیشرفت در دچشم

 . سیاسی ژاپن بوده است

د؛ فیلمی با تم تراژیک اشاره کردی« دودسکادن»فیلم درام  درستی بهشما به

ها، خانمانای در فقیرترین محلۀ توکیو، محل سکونت بیزدهدربارۀ خانوادۀ فالکت

در ایجاد آن ۷۹۰۵ باخته که احتماالً زلزلۀدیده و زندگیگداها و زنان آسیب

را برای ساخت چنین فیلمی « کوروساوا»من دلیل انتخاب . نبوده است أثیرتبی

طور نمادی تواند بهمی. دانمنمایش داده شده است، درست نمی ۷۹۱۴ که در سال

اند تا به هایی که آنها تحمل کردهبرای نشان دادن پیشرفت ژاپن و گذار از سختی

پیشرفته را دیده است باشد، که اگر  ویژه برای نسلی که تنها ژاپناینجا برسند، به

چنین باشد باید به ویژگی یکتای فرهنگی ژاپنی اشاره کرد که با فرهنگ ما 

. ندگی ایرانیان متأثر از مذهب استدرصد ز ۹۴ اگر. ایرانیان بسیار متفاوت است

درصدی هم که دین دارند، با دین پر از  ۷۴ ها دین ندارند و آندرصد ژاپنی ۹۴

دارد و نقش بسیار ای ما، که جامعه را دائم منقلب نگه میاسطورههای آیین

ولی نباید فراموش کرد که ژاپن در . برجستۀ نهاد روحانیت، بسیار متفاوت است

نخست در . های مدرن داددو وهله تنها زیر فشار نظامی غرب تن به دگرگونی

شدت ا را بههها و سنت ساموراییبا دگرگونی میجی قدرت فئودال ۷۵۱۵سال 

کاهش داد و امپراتور را قانع کرد که با تحوالت مدرن همراه شود و چنین نیز 

در دورۀ اول ژاپن با برقراری . شد، و دیگری پس از شکست در جنگ جهانی دوم

همین رشد . ویژه صنعت نظامی خود را رشد دادمراودۀ نزدیک با غرب، صنعت، به

ژاپنی به کشورگشایی و فاشیسم منتهی  جویی مستتر در فرهنگهمراه با سلطه

در وهلۀ دوم و پس از شکست در جنگ جهانی دوم غرب با استفاده از نیروی . شد

با . نظامی، ژاپن را وادار کرد که تن به وجه دیگر تجدد، یعنی دموکراسی بدهد

. با رعایت حقوق زنان با تمدن غرب هنوز فاصله داردوجوداین، ژاپن امروز دررابطه
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کرد، زیرا آنها این شغل را چند سال قبل هیچ زنی در بازار بورس ژاپن کار نمیتا 

مادران عمدۀ وقت خودشان را صرف خدمت به شوهران و . دانستندمردانه می

خواهم بگویم که درست است که ژاپن کشوری می. کنندفرزندان پسر خود می

واملی را که باعث ایجاد است ولی عبسیار رشدیافته است و تمدن غربی را پذیرفته

موانع سنتی فرهنگی نیز هنوز در این کشور . این تحوالت شد، باید در نظر گرفت

شاید اگر دو مرحلۀ فشار نظامی غرب نبود، ژاپن این نبود که امروز . وجود دارد

ژاپن اولین گروه از . دهداینها همه پیچیدگی تحول مدرن را نشان می. هست

ه به خاک آن کشور پا نهادند در همان ساحل که آنها از مسیونرهای مسیحی را ک

دار آمریکا های توپکه کشتی ۷۹و تا دهۀ پنجاه قرن . کشتی پیاده شدند دار زد

ها جرأت ورود به سرزمین آنها را بنادر آنها را تهدید کردند و گشودند، غربی

 .ندوآمد داشتها از دیر باز با ایران رفتکه غربیدرحالی. نداشتند

نخست نهادینه شدن یک پدیده و ثمربخش . دو نکته را هم در نظر داشته باشید

دوم تحوالت . سادگی آن را از دست نخواهند دادکه به بودن آن برای مردم

آنچه برای هند رخ داد . آنچه در ژاپن رخ داد برای چین رخ نداد. تاریخی جوامع

شده است به ستاد قدرت شیعه و  ایران به هر دلیلی تبدیل. برای ایران رخ نداد

اش به دست های تاریخی باعث شد تا رهبرینهاد روحانیت و انقالبی که تصادف

های دینی و آیین و رسوم مذهبی، که به آنها افتاد و امروز در کنار آموزه

بخشی ایرانیان بدل شده است، زور نظامی و امنیتی را باید اضافه های هویتپدیده

یابی مشترک و واحد برای همۀ آنها ، جمع بستن تمام جوامع و علتبنابراین. کرد

های مشترک و مشخصی دارند که در جوامع ویژگی. دقیق و پاسخگو نیست

های تاریخی آنها ازجمله چرایی عقب ماندن و جلو رفتن باید در نظر بررسی

 .گرفته شود

ساختارهای  لای است شامطور که قبالً اشاره کردم تمدن غرب مجموعه همان

تقلید و وارد کردن ساختارهای اجتماعی، . اجتماعی و ساختارهای فرهنگی

شود و زمانی که وارد یا ساخته تر پذیرفته میازجمله علم و تکنولوژی بسیار ساده

طور مثال به. روندشد و جامعه به مزایای آن پی بردند خود به دنبال آن می

زمانی که وارد ایران . ه را در نظر بگیریدادادگستری، رادیو تلویزیون یا دانشگ
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کردند زیرا آنها را عامل رقیب های مذهبی در برابر آنها مقاوت میشدند گروه

کنندۀ فرهنگ و شیوۀ های خود و توزیعکنندۀ منابر و موعظهمقامات، تضعیف

دیدند که با نقش سنتی و مسط آنها در جامعه مغایرت داشت، ولی زندگی می

همین گونه است . به مزایای آن پی بردند در پی تسخیر آنها برآمدند کهزمانی 

های لوکس، ولی استفاده دربارۀ سایر امکانات زیربنایی از اسلحه گرفته تا اتومیبل

ایران . از امکانات زیربنایی نیازمند فرهنگی است که جامعه با آن رشد کرده است

. ه بتواند وارد و یا تقلید کردک فاقد آن فرهنگ بود و آن فرهنگ کاالیی نبود

اش عقالنی شود و روابطش را براساس قانون انسان باید در پروسۀ رشد اجتماعی

تواند عقالنی بودن یا رعایت قانون را صرفاً از طریق تقلید انسان نمی. تنظیم کند

ها باید در بطن نهادهای جامعه وجود داشته باشد که انسان این پدیده. انجام دهد

شما خود شاهد هستید که ایرانیان مدت چند دهه است که در . آنها رشد کندا ب

اند و با کنند، ولی هنوز با وجوه اساسی این فرهنگ خو نگرفتهغرب زندگی می

کنند، تفاوت چندانی ایرانیانی که در ایران و زیر سلطۀ سیاست دینی زندگی می

چه بعد از آن غیر عقالنی و  و نهاد حکومت در ایران چه قبل از انقالب. ندارند

تا قانون . شکن، و سیستم آموزشی و تربیت خانوادگی پدرساالرانه بوده استقانون

و نهاد پشتیبان آن وجود نداشته باشد که از حقوق کودک دفاع کند او در خانه و 

رغم حضور قانون هنوز برخی از درغرب علی. گیردمدرسه مورد اذیت قرارمی

ای خود، مانند ختنه های قبیلهجر عرب و کرد و آفریقایی سنتهاهای مخانواده

تحوالت دموکراتیک، مدرن و . کنندکردن دختران را بر فرزندان خود اعمال می

باید برای آنها مبارزه . آیدخود به وجود نمیمدنی شدن زمان نیاز دارد، ولی خودبه

 . ریزی کردو برنامه

 

گویید؛ فضای دوقطبی جهان و  و اما دربارۀ این که شماا و بسیاری دیگرا می ا ۵

سرکوب حکومتی اجازۀ رشد اندیشه را نداد و در فقدان آن جامعه از تشخیص درستی 

ا هرچند از نظر توصیف و بیان ای کنید پس چنین گفته یا نادرستی بازماند، آیا فکر نمی

  ایگاه آن باشد؟اشدا خلع فکر و اندیشیدن از جتواند منطبق با واقعیت ب وضعیت می

بایست مسیر آزادی  بدیهی است که در اینجا صحبت ما بر سر روشنفکری است که نمی
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وگرنه . تر از همه استقالل فکر و دست زدن به عمل از سر آگاهی را ترک گویدمهم

گیرد  توان به کسی که واکنشی و تحت فشار این جو آن فضا تصمیم میچگونه می

 کر داد؟ کند، لقب روشنف عمل می و

 

روشنفکری به مفهومی که در ادبیات سیاسی ما جا افتاده، پدیدۀ  :علمداریکاظم 

در . اندکشورهایی است که هنوز زیر سلطۀ حکومت خودکامه و دیکتاتوری

که به نقش روشنفکر برای تحول  جوامعی که آزادی وجود داشته باشد، بیش از آن

مدار از سیاست. به نیاز استاحتیاج باشد به افراد کاردان و مختصص و نخجامعه 

توانایی سیاسی، از اقتصاددان توانایی اقتصادی، از وکیل توانایی حقوقی و از 

در جوامع آزاد . رود، نه مبارزه با رژیم یا استعمارهنرمند آثار هنری انتظار می

ها انتظار  پردازند و کسی از آنمیروشنفکران به جای کار بدنی به کارهای فکری 

ی و مبارزاتی ندارد که برای آن به زندان برود و زیر شکنجه مقاوت کند کار سیاس

های استبدادی ولی در جامعۀ بسته و نظام. تا عنوان روشنفکری خود را حفظ کند

جامعه درست یا نادرست روشنفکر باید مبارز، فداکار و ازخودگذشته باشد و فکر 

کومت خودکامه مبارزه کند، تنها با حنه. دیگران باشد، نه منافع خودش منافع

. بلکه راه و رسم تغییر رژیم را هم به دیگران نشان بدهد، والبته اشتباه هم نکند

آید که ما فعالً در چنین فضایی دربارۀ روشنفکر حرف بنابراین، به نظر می

  . زنیم، نه روشنفکری در جامعۀ بازمی

که در چنین فضایی روشنفکر گذشته از این که فعالیت فکری شک نیست 

یکی استقالل فکری، دومی . باید چند ویژگی ممتاز نیز داشته باشد  کند،می

روشنفکر برای . ها و سوم روش انتقادیها و خوبیمعیارعقلی برای داوریِ بدی

. پارتیزان باشددرستی انجام دهد نباید در پی قدرت و یا که وظیفۀ خود را به آن

های روشنفکری را از یدئولوژیک بودن همه خصیصهیابی، پارتیزان و اانگیزۀ قدرت

کند که صفت روشنفکر دیگر گیرد و او را به یک آرتیست سیاسی بدل میاو می

ولی واقعیت این است به همان اندازه که جامعه از روشنفکر . اش نیستبرازنده

رگیر ودکامه مبارزه کند و آن را تغییر دهد، او نیز دانتظار دارد که او با رژیم خ

این دوگانگی نیز . شودگیری به سمت و سوی قدرت میکار سیاسی و جهت
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آنچه در صحنۀ روشنفکری ایران رخ داده است با این . ویژگی این جوامع است

کند که به دفاع مند مینیرویی که روشنفکر را وظیفه. ها قابل توضیح استمقوله

های سیاسی و وابستگی. ز حق در برابر ناحق بایستد، آگاهی و وجدان اوستا

ریزد و او را به ایدئولوژیک، چه دینی و چه غیر دینی، این معیارها را بر هم می

کشاند، زیرا منافع سیاسی، ایدئولوژیک و یا اعتقادی آنها بر قضاوت گری میتوجیه

زبی بیش از هر چیز به تعلق سیاسی و روشنفکران ح. چربدمنصفانه و انتقادی می

در گذشته نخبگان حزبی ما که سرآمد جامعه . دهندخود اهمیت میایدئولوژیک 

شدند، نقش انتقادی، عقلی و استقالل فکری خود را فراموش کرده محسوب می

کردند، زیرا آنها در سمت و سوی قدرت حرکت جانبه عمل میبودند، یا یک

و نفوذ  کرد ولی با رژیمل احمد هر آنکس که کار فکری میبا معیار آ. کردندمی

بنابراین، معیار او چه . شدکرد روشنفکر خائن خوانده میغرب در ایران مقابله نمی

یکی بود « زدگیغرب»و چه در کتاب « درخدمت و خیانت روشنفکران»در کتاب 

و عقالنیت است،  های او که همانا آزاداندیشی، نقدو درعمل روشنفکر را از ویژگی

 .کردمبرا می

های مشابه دیگران با قدری دانش البته روشنفکر انسانی است با تمام خصیصه

العاده داشت و او را بری از از او نباید تصوری خارق. نسبی در حوزۀ تخصصی خود

پدیدۀ روشنفکری را . اشتباه دانست، یا هر اشتباه او را با انگ خیانت معرفی کرد

حرف این است که . شتگرایانه نگاه کرد و با آن برخورد دترمینستی دانباید ذات

مسائل اجتماعی، حوزۀ فعالیت روشنفکران، مانند علوم فیزیکی قانون و قاعدۀ 

زیرا موضوع علوم اجتماعی خود انسان است که . خیلی روشنی ندارد و نسبی است

اشناخته و پنهان و ای بسیار پیچیده است و با صدها احساس و انگیزۀ نپدیده

که میان آنها در شرایط متفاوت اجتماعی و محیطی تنیده و روابط متقابلی درهم

های علوم اجتماعی مانند علوم فیزیکی تجربی تئوری. دهد، در ارتباط استرخ می

 .پس اشتباه در آن زیاد است. اندنیستند، بلکه تجریدی و بسیار نسبی
 . نهایت از فرصتی که به ما دادید یتالش ا آقای علمداری با سپاس ب

 ۵۰ مجله تالش، شماره



 

 

 

۷  
 

 

 «علوم انسانی»  مسئله

 گران در ایران از علوم اجتماعی علت هراس حکومت

 با کاظم علمداری «زمانه سایت» گفتگوی

 
ی  شان ایده ایدئولوژیکگرایی  گران با وجود مطلق حکومت :ی زمانه بخش اندیشه

کنند، با این ادعا  باوری فرهنگی توجیه می علوم انسانی اسالمی را با نوعی نسبیت

شناسی و  که علوم انسانی رایج خصلتی غربی دارند و جوامع اسالمی باید جامعه

 .روانشناسی خاص خودشان را داشته باشند

وعی سوءاستفاده از است و آن را ن  باوری  کاظم علمداری منتقد این نسبیت

به نظر او . داند باوران از جانب معتقدان به اصول مطلق می های نسبیت بحث

گران ایران در حمله به علوم اجتماعی، نه معرفتی بلکه  ی اصلی حکومت انگیزه

 .سیاسی است

ی مقامات جمهوری اسالمی به علوم انسانی  ی علل حمله با کاظم علمداری درباره

 .مای وگو کرده گفت

 

چه معنی »: ی قضاییه و از معممان بانفوذ، گفته است صادق الریجانی، رییس قوه -س 

شناس  شما به عنوان جامعه« شناسی ترویج کنیم؟ شناسی و جامعه دارد در کشور روان

 کنید؟ شناسی را در میان ایرانیان ترویج می بفرمایید که برای چه جامعه

 

کند،  می خواهند بدانند جامعه چگونه کار میشناسان  جامعه - کاظم علمداری
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شود تا با  زا می دهد، چگونه مشکل های انسان پاسخ می چگونه به نیازمندی

تری بسازند و ازمشکالت خود  ی بهترو سالم آموزش به مردم، بتوانند جامعه

مند به بیولوژی انسان و در پی کشف  پزشکان عالقه همان گونه کهبکاهند؛ 

ها هستند، و اقتصاددانان درپی شناحت  سازی بدن و دفع بیماری های سالم راه

 .هستند  های آن آمد عوامل تولید، توزیع، مصرف و پی

شناسی جامعه  پدیده یا موضوع جامعه. ها هستند علوم به مثابه ابزار شناخت پدیده

جامعه حاصل . شناسی علم یا ابزار شناخت جامعه است بنابراین جامعه. است

به این معنا که . انسان موجودی اجتماعی است. ها است اجتماعی انسان مناسبات

. های دیگر زندگی کند ی غاری به دور از انسان تواند به تنهایی در گوشه نمی

آورد  ها، امکانات، تعهدات و مشکالت مشترکی به وجود می زندگی مشترک انسان

 .ها هستند آموزش آنشناسان در پی شناخت و  جامعه. ها را شناحت که باید آن

آید که به آن  ای به وجود می زمانی که دو نفر باهم در ارتباط قرار بگیرند، پدیده

. های فرد بسیار متفاوت است های گروه با ویژگی ویژگی. شود گفته می« گروه»

جامعه . شود تر می هرقدر تعداد افراد گروه بیشتر شود، مناسبات میان آنها پیچیده

. ها مناسبات متقابل ها نفر عضو و میلیون جتماعی است با میلیونیک گروه بزرگ ا

 .شوند ها پیش برده می ها با کاربرد زبان و نماد مناسبات و مراوده

مند  ها را قاعده آید که مناسبات انسان هایی به وجود می معیارها، هنجارها و نهاد

. آید می ی زندگی در یک جامعه به وجود ها، شیوه بر اساس آن. کنند می

ناپذیر  خوانند که بخش جدایی ی زندگی را فرهنگ جامعه می شناسان شیوه جامعه

رفتار انسان بر اساس فرهنگ جامعه در نهادهای کالن جامعه . از جامعه است

مانند نهاد اقتصاد، سیاست، دین، خانواده، قانون، ارتش، آموزش و پرورش و غیره 

شناسان در پی شناخت آنها  جامعه. شوند می سازمان یافته، ساختارمند و قانونمند

 .ی آنها هستند و آموزش درباره

. شود عدم رعایت هنجارها، قواعد و قوانین، باعث بروز معضالت اجتماعی می

همان گونه های ناهنجار جامعه گریزان است، ولی  آمد طور طبیعی از پی انسان به

یر، معضالت اجتماعی ناشی آمد زناشویی مشکل زاست و اجتناب ناپذ طالق پی که

هایی چون آموزش و پرورش، اقتصاد، دین، سیاست، قانون  از کارکرد نادرست نهاد



    143  /علت هراس از علوم اجتماعی 

آمد شکستن قانون  آمد شکستن هنجارها و جنایت پی ت، و تخلف پیو خانواده اس

 .ی انسان است وحقوق شناخته شده

منفی  های مثبت و شناسان جامعه را مجموعه این مناسبات و مراوده جامعه

ی علمی و متدیک این مناسبات برای بهبودی جامعه  دانسته، نقش خود را مطالعه

این مناسبات از عشق و دوستی، تا مناسبات . دانند و رفع مشکالت آن می

خانوادگی تا داد و ستد اقصادی، سیاسی، دینی تا تضاد و دشمنی و جرم و 

ی به عنوان یکی از شناس جامعه. شود جنایت تا جنگ و ویرانی را شامل می

ها است تا بهترین  ی این مناسبات و نهاد های علوم اجتماعی، علم مطالعه رشته

ها خوانایی داشته باشد  های سالم انسان شکل و محتوایی را که با نیازمندی

  .ها را به مردم پیشنهاد و آموزش دهد شناسایی کند و آن

های اجتماعی است؛ چه  ونیشناسی در عین حال علم مطالعه دگرگ جامعه

. و تدریجی مانند اصالحاتگهانی مانند انقالب و چه آرام های قهری  و نا دگرگونی

امور زندگی  داری و حذف دخالت کلیسا در ناشی از رشد سرمایههای  دگرگونی

های  نوزدهم با خواست مطالعۀ  دگرگونیشناسی در سده  در واقع جامعه. مردم

ن غرب در جها. های منفی و مثبت آن آغاز شدآمد پی اجتماعی،  زمینۀ پیدایش و

ت تحت های عظیمی بود که زندگی مردم را به شد سده نوزده شاهد دگرگونی

های  آمدهای دگرگونی شناسان شناخت دالیل و پی هدف جامعه. تأثیر قرار داد

مدرن به مدرن، مهاجرت از  جمله تحول جامعه از مناسبات پیشااجتماعی بود، از 

های فردی و گذار از  گسترش صنایع، قانون گرایی، آزادیتا به شهر، رشد و روس

 .کراسیوهای استبدادی حکومت به دم شیوه

 
شناسان را  واقعاً جامعه. شناسی را بسیار برجسته کردید شما نقش کاربردی جامعه -س 

  بینید؟ همچون طبیبان جامعه می

 

شناس و پزشک برای درک بهتر نقش  ی من میان جامعه مقایسه :علمداریکاظم 
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اشاره کردم که موضوع . شناسی و موضوع مورد مطالعه آن است جامعه

این مقایسه به . موضوع پزشکی ارگانیسم انسان است شناسی جامعه و جامعه

ی  درجه. اند علوم به درجات مختلف نسبی. ها نیست معنای برابر دانستن آن

 همان گونه که .شناسی بیشتر است وم اجتماعی از علوم زیستنسبیت عل

از نسبیت بیشتری  -فیزیک و ریاضیات -شناسی در مقایسه با علوم تجربی زیست

یک مهندس که با علوم تجربی سر و کار دارد  همان گونه کهاما . است برخوردار

. ندشناس را بک تواند کار جامعه تواند کار پزشک را انجام دهد، فقیه هم نمی نمی

شناسی هم بخشی از  دین. شناس هم نیست  دین احت. شناس سنتی است فقیه، فقه

ان شناس بسیاری از اسالم. شناسی برابر با دینداری نیست دین. علوم اجتماعی است

های معضالت  ریشه .سرشناس مسلمان نیستند و یا اعتقادی دینی ندارند

اجتماعی توسط کارشناسان علوم اجتماعی مطالعه می شوند و برای کاهش و رفع 

 .دهند ن  و نهاد قانونی راه حل نشان میآنها به سیاست گزارا

 
بهترین  شناس این است که شما در پاسخ به پرسش نخست گفتید که کار جامعه -س 

ها خوانایی داشته باشد، شناسایی کند و  شکل و محتوایی را که با نیازهای سالم انسان

گوید که آنان  خوب، صادق الریجانی هم می. آنها را به مردم پیشنهاد و آموزش دهد

بر خالف محدویتی  −شان به عنوان فقیه و معمم  کنند و تخصص دارند همین کار را می

دهی درست به  و پاسخ« نیازهای سالم»شناختن  −ل شدید که شما برای آن قای

کنید که شما در تشخیص نیازها حق دارید، اما صادق الریجانی  چرا فکر می. آنهاست

 ندارد؟

 
برداشت من از سخنان آقای الریجانی این نیست که آقایان فقها  :علمداریکاظم 

شناسی و روانشناسی تدریس  ای مانند جامعه خواهند علوم اجتماعی خود می

های  ایشان ظاهراً پیرو نگرانی. ها ندارند ها که دانش علمی در این زمینه آن. کنند

کنند فراگیری  میخواهند این علوم تدریس نشود، چون تصور  ای می آقای خامنه

کراسی و وکند و آنها را با مفاهیمی چون دم این علوم افکار مردم را خراب می

گری  کند که با شیوه حکومت حقوق بشر و حقوق برابر زن و مرد و غیره آشنا می



    145  /علت هراس از علوم اجتماعی 

 .فقها در تضاد است

های دانشگاهی را  تواند به آنجا منتهی شود که بسیاری دیگر از رشته این دید می

کراسی فقط از وشوند که مدافعان دم کم آقایان متوجه می چون کم. کنندتعطیل 

. شوند ها را شامل می ی رشته پژوهان علوم اجتماعی نیستند، بلکه همه دانش

تجربه نشان داده است که بسیاری ازمبارزترین افراد ضد دیکتاتوری از 

جزم گرایی های یعنی علوم بطورکلی در برابر  .اند های فنی بیرون آمده دانشکده

آقایان فقها می خواهند به مردم بگویند که . دینی افکار انسان را متحول می کند

. علت رخدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله عمل نکردن به احکام دینی است

انسان صاحب علم و دانش این ادعاها را نمی پذیرد و در پی دالیل علمی و 

عبارت ساده فقها دوست دارند مردم به . کاهش خسارات رخدادهای طبیعی است

 این. خرافی بمانند و مانند آنها فکر کنند و علوم ارزشی برای خرافات قائل نیست

 .دارند می سلطه خود را بر جامعه و افکار عمومی نگه تر گونه ساده

شما اشاره کردید که خود فقها بخواهند این علوم را تدریس کنند، بحث این که 

علوم نیازبه طی کردن مراحل آموزش دانشگاهی و  تدریس. دیگری است

کارشناسی دارد که در سطح جهان پذیرفته شده و استاندارد شده است و با 

مگر جمهوری اسالمی کسی را بدون داشتن مدرک رسمی . گری فرق دارد موعظه

چه بیشتر  تخصصی در رشته ای برای تدریس در دانشگاه استخدام کرده است؟ آن

 ز است نگرانی حکومت ایران از تدریس علوم اجتماعی است، نه اینپرسش برانگی

 .که تدریس علوم اجتماعی نیازی به مدرک عالی دانشگاهی ندارد

 
 نگران تدریس علوم اجتماعی است؟ ایران چرا حکومت -س 

 
یری علوم خواهند قبول کنند که مشکل، فراگ این آقایان نمی :علمداریکاظم 

ی  مشکل، ادامه. پا زدن به امید و اعتماد مردم است پشتاجتماعی نیست، مشکل 

. کنند شیوه حکومت استبدادی است که ایرانیان یک قرن است با آن مبارزه می

مشکل، . بود ۳۱مشکل، نبود آزادی است که خواست اصلی مردم در انقالب 

مشکل مداخله در زندگی خصوصی . مشکل، گرانی است. بیکاری جوانان است
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آبرو کردن  مشکل، ایجاد تنش با جهان و منزوی کردن ایران و بی. استمردم 

ها نفر که در  مگر میلیون. گذاری و ناامنی است مشکل، نبود سرمایه. ایرانیان است

انقالب ضد دیکتاتوری شاه با خواست آزادی و استقالل مشارکت کردند علوم 

 اجتماعی خوانده بودند؟

های مردم  ها و حذف علوم اجتماعی خواست امنیتی کردن دانشگاه با بیشتر

ی دهم، و  ها معترض به تقلب در انتخابات دوره مگر میلیون. فروکش نخواهد کرد

های علوم  دادند، فقط دانشجویان رشته کسانی که شعار علیه دیکتاتوری می

 ی آنها دانشجو بودند؟ همهحتا اجتماعی بودند یا 

بخش جامعه  از بدو تأسیس نگران دانشگاه به عنوان نهاد آگاهیجمهوری اسالمی 

به . ی خود درآورد بوده است، و همواره در پی آن بوده که دانشگاه را زیر سلطه

سال است که با وجود هزاران مسجد، نماز جمعه را در دانشگاه سی  همین دلیل

ابتدا برای به . دورزن ها نسبت به دانشگاه حسد و دشمنی می آن. کنند برگزار می

که بفهمند  ها را بستند، بی آن اصطالح اسالمی کردن علوم سه سال دانشگاه

بعد . بستند توانستند دانشگاه را برای همیشه می ها اگر می آن. آمد آن چیست پی

طرح وحدت حوزه و دانشگاه را پیش کشیدند که در عمل مسلط شدن بر دانشگاه 

های  د که دانشگاه در مقابله با دیکتاتوری و ایدهان ها نگران نقشی بوده آن. بود

 .کرده است ی آنها ایفا می مانده عقب

عمل تن  خواهند اقتصاد را هم اسالمی کنند، ولی در کردند که می در آغاز ادعا می

همان . اند داری و به قول خودشان رباخواری داده به بدترین نوع سیستم سرمایه

زمانی که مردم . فیزیک و شیمی اسالمی بودند در آغاز در پی ساختن گونه که

کراسی و رعایت حقوق بشر بردند، آقایان فقها در صدد برآمدند وپی به ضرورت دم

مردم در سالی که گذشت معنی . ساالری و حقوق بشر اسالمی بسازند که مردم

سازی و  فقها به نقش علوم اجتماعی در به .ها را خوب درک کردند این واژه

ناآشنایی فقها با این علوم سبب شده که برای رفع . جامعه واقف نیستند ی توسعه

معضالت اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا، دزدی و جرم و جنایت و غیره، فقط 

این روش نه تنها میزان معضالت . خشونت به کار ببرند و مردم را بترسانند

 .اجتماعی را کاهش نداده، بلکه به آن افزوده است
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گاهی  درشت و ی جمهوری اسالمی مجرمان ریز و در دنیا به اندازههیچ کشوری 

ها به جای  آن. دلیل آن هم روشن است. کند قربانیان اجتماعی را اعدام نمی

گزاری را  های آن، سیاست گماردن کارشناسان در مصدر کار و ردیابی علمی ریشه

ی دزدی از  ، پدیدهکنند با قطع دست دزد ها فکر می آن. اند کرده به فقها واگذار

ی رژیم دائم از فساد مالی، یعنی دزدی  در حالی که مقامات بلندپایه. رود میان می

شناسان برای شناسایی  جامعه. زنند در نظام، نه در درون جامعه، حرف می

ی علمی و  های پیدا یش معضالت اجتماعی و راه و روش کاستن آن مطالعه زمینه

 .دهند عملی و درازمدت می کنند و پیشنهادهای متدیک می

 
  بینید؟ ها نتیجه گرفت که شما موضوع را سیاسی مح  می توان از این گفته آیا می -س 

 

شک تصمیم رژیم در مورد مخالفت با علوم اجتماعی تصمیمی  بی :علمداریکاظم 

مقام  ای در شهرستانی در مانده این تصمیمی نیست که آخوند عقب. سیاسی است

ی سنگسار یا  استنباط خود از فقه اسالمی گرفته باشد، مانند پدیدهقاضی و با 

 .قطع دست و قصاص چشم در آوردن

اهلل صادق  ای و در پی آن از طرف آیت مخالفت با علوم اجتماعی از شخص خامنه

سیاست کالن و  پس بخشی از. الریجانی در رأس قوه قضایی اعالم شده است

ی  گیری مبارزات مردم در پی انتخابات دوره جرژیم پس از او .مرکزی رژیم است

های مختلف  ی امور را با بهانه کوشد همه می ۵۵ سال دهم ریاست جمهوری

خواهی مردم  کراسیوهای دم تواند به خواست هایی را که می امنیتی کند و کانال

ای بیان شده است که تدریس علوم  این واقعیت از زبان خامنه .کمک کند ببندد

پس او سیاسی بودن . کند یا علوم اجتماعی، دانشجویان را از اسالم دور میانسانی 

ی استادانی که به والیت فقیه معتقد نباشند  اعالم تصفیه. آن را پهنان نکرده است

 .از طرف وزیر علوم نیز بخشی دیگر از این سیاست است

کدیگر توان وجه سیاسی و اعتقادی آن را از ی مواردی اما بوده و هست که می

برای آن دسته . بدین منظور باید فقها را نیز به دو گروه تفسیم کرد. تقکیک کرد
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اند همه چیز در حفظ قدرت خالصه  از فقها که سخت به حکومت چسبیده

ی قدرت در تضاد قرار بگیرد،  شود وهر زمان اصول و اخالق با حفظ وادامه می

یعنی . اند لحت نظام را ساختهبه همین دلیل شورای مص. کنند دومی را انتخاب می

دین برای این گروه ابزار . هرچه مصلحت قدرت باشد، اسالمی است، نه برعکس

 .فریب مردم است

در حالی که برای . اند ای اهلل خمینی و خامنه گرایی آیت ی برجسته مصلحت نمونه

ها زمانی  آن. ی دیگر فقها رعایت اصول و اخالق شرط اسالمی بودن است دسته

اصول خود را با حکومت استبدادی و زورگویی به مردم و فساد حکومت در  که

ی آن  ی برجسته نمونه. علیه آن شد احت د دیدند، از آن فاصله گرفتند وتضا

گویند از نوع اول  ای و الریجانی می چه امروز خامنه آن  .اهلل منتظری بود آیت

فر زندانی سیاسی چند هزار ن ۱۱این همان سیاستی است که در سال . است

آن تصمیم مطلق سیاسی برای در قدرت ماندن . ی اعدام سپرد گناه را به جوخه بی

ی استبداد دینی بود که از کشتن هزاران نفر در مدت دو ماه هم دریغ  و ادامه

آقای منتظری قدرت را فدای اصول و برداشت اسالمی خود کرد و کنار . نکرد

هردو وجه . اش را تحمل کرد خود و خانوادهها اذیت و آزار  گرفت و رنج سال

سیاسی بودن موضوع تعطیل علوم اجتماعی و اعتقاد فقها برعدم انطباق این علوم 

 .با اصول اسالمی، برای حفظ قدرت است

 
 .ها حذف علوم انسانی است، نه اسالمی کردن آنی شما هدف آن بنابراین به دیده -س 

 

تالش برای اسالمی کردن علوم در جمهوری اسالمی پدیده  :علمداریکاظم 

آن تخیالت در همان آغاز انقالب پیش کشیده شد و توسط افراد . جدیدی نیست

در دنیای آکادمیک، . معتقد به رژیم و اسالم چالش و کنار گذاشته شد

کند، به عنوان  ی اسالم مطالعه می شناسی که درباره شناسی و روان جامعه

کاربرد این علوم شناخت . شوند شناسی دین شناخته می ناسی و روانش جامعه

 .ها است های فرهنگی دین برجوامع و مناسبات انسان ویژگی

ها با اعتقادات مردم کاری ندارند،  شناسان خود دین مهم نیست و آن از دید جامعه
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جامعه ها نقشی که دین بر  شناسان خود دیندارند، بلکه برای آن بسیاری از جامعه

گر  به طور مثال آیا دین توجیه. کند مهم است و مناسبات اجتماعی مردم ایفا می

ها؟ آیا بر رفتار و روان مردم اثر مثبت  نقض حقوق مردم است یا مدافع حقوق آن

کند و مردم را به  دارد یا توجیه گر نقض حقوق دیگران است؟ جنگ افروزی می

کند؟  آورد، یا هر دو کار می به وجود میاندازد، یا همبستگی و صلح  جان هم می

تواند بیافتد که دین نقش منفی در جامعه نداشته باشد، توجیه گر  چه اتفاقی می

 فساد و بی اخالقی نباشد، به سالمت جامعه و مناسبات صلح آمیزکمک کند؟

شناسی جوامع اسالمی ربطی به تخیالت  شناسی دین و جامعه بنابراین جامعه

ای و الریجانی مد  این علوم ندارند که ممکن است آقایان خامنه کردن  اسالمی

از دید آنها چون علوم اجتماعی مردم را با مفاهیمی چون آزادی، . نظرشان باشد

کند و این مفاهیم  کراسی، حکومت سکوالر، حقوق شهروندی و غیره آشنا میودم

ات آنها به کژ راه با این فرضی. اند نباید آموزش داده شوند غربی و غیر اسالمی

یابی، نارضایتی و اعتراضات مردم راه رفع  روند و به جای ریشه دیگری می

نه آموزش علوم اجتماعی عامل . اند شان را منع آموزش علوم انسانی دانسته مشکل

اعتراضات مردم است و نه تعطیل کردن آن راه حلی برای رفع مشکالت جمهوری 

 .اسالمی است

 
های جمهوری اسالمی را بررسی  منتزع از سیاست، ادعای ایدئولوگحال بیاییم  -س 

باره را که علوم انسانی رایج بر اساس نیازهای عملی و نظری انسان  کنیم، ادعا در این

غربی شکل گرفته و آنان اکنون در صدد هستند که متناسب با نیازهای عملی و نظری 

شناسی  شناسی اسالمی، روان ؛ جامعهانسان معتقد مسلمان علوم انسانی را پدید آورند

گونه آن را نقد  هچیست و چ ی مبنای معرفتی این ادعا نظرتان درباره. اسالمی و غیره را

 کنید؟ می

 
های طبیعی  های علوم اجتماعی با شناخت از خصلت نظریه :علمداریکاظم 

انسان، در کنش و واکنش های اجتماعی انسان، نه انسان غربی تدوین شده و 

ورزد، برتری طلب  که انسان سودپرست است، حسادت می این. اند کامل یافتهت

 خیرخواه است، ورزد، است، با دیگران تضاد منافع دارد، یا عشق و دوستی می
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های  ها موارد مثبت و منفی دیگر خصلت پرخاشگر است، صلح دوست است و صد

اما یک محیط و یک شرایط می تواند ویژگی  .انسانی است و غربی و شرقی ندارد

های مثبت انسان را پرورش دهد و تقویت کند و محیط و شرایط دیگری برعکس 

در جامعه آزاد و در سیستم انسانی که . خصلت های منفی انسان را تقویت کند

از  رکراسی مانند سوئد زندگی می کند با انسانی که در سر زمین پُودم سوسیال

کند بسیار  نظامی مانند افغانستان زندگی می های قومی و ، درگیریفقر، خشونت

 . متفاوت رشد و پرورش می یابد

دوستی مانند سوئد فراری است  المی از محیط و شرایط  جامعه صلحجمهوری اس

. و گرایش به گسترش خشونت، زورگویی، دیکتاتوری و رواج فساد مالی دارد

. تیاج دارد و هم به آن احترام می گذاردجامعه سوئد هم به علوم اجتماعی اح

ها آن. ها رابطه رشد صنعتی و تولید ثروت با علوم اجتماعی را می دانندآن

دریافته اند که دانش علوم اجتماعی در دوری جستن انسان و جامعه از خصلت 

ها می دانند که علوم آن. های منفی،  و رشد ویژگی های مثبت او کمک می کند

کند و جامعه مسئولیت های شهروندی اش آشنا می انسان را به حقوق واجتماعی 

های ه شهروندان اش به حقوق و مسئولیتجامعه ای را ک. کندمدنی را پایدار می 

توان اداره تر میای دارد آساند وجامعه مدنی مستقل و رشد یافتهخود واقف ان

های تابع ی انسانجمهوری اسالم. خشونت است کرد کمتر نیازی به کاربرد

یدارد و آگاهی مها نگهمردم را تابع آن ،کنند مذهبمی تصورفقها . خواهدمی

 .شودها میشان سبب فاصله با آنمردم نسبت به حقوق

که قدرت  این. اسالمی نداردقدرت را دوست دارد اسالمی و غیر ناکه انس این

در هر کجا که باشد . داردآورد غربی و شرقی ن کنترل نشده دیکتانوری و فساد می

ساالری است را  مداری و مردم که راه رفع این مشکالت قانون این. همین است

ها دیکتاتوری و  یست که ایرانیاند، به معنای این ن ها کشف کرده نخست غربی

که انسان موجودی  یا این. آید قانونی را دوست دارند و از دمکراسی بدشان می بی

مداری است  ها با یکدیگر نیازمند قانون و مناسبات انسان اجتماعی وپیچیده است

 همچنین این. ی میلیونی بتواند کارکرد داشته باشد، غربی و شرقی ندارد تا جامعه
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های  آمد ناپذیر است و پی که صنعتی شدن جامعه و شهرنشینی فرایندی اجتناب

اسالمی و دهد، غرب و شرق،  منفی خود را در شکل معضالت اجتماعی نشان می

 .شناسد مسیحی نمی

شناسان غربی  های رفع این معضالت نخست توسط جامعه ها و راه این دگرگونی

ها دو قرن پیش از  این امر به این دلیل است که آن. شناخته و پیشنهاد شده است

ها  ما بسیاری از صنایع و علوم جدید را نیزاز آن. ما این پروسه را شروع کردند

مگر ما از رادیو و . کنیم وز از غرب بسیاری از محصوالت را وارد میایم و هن آموخته

کنیم؟ آیا در مورد استفاده از  اند، استقاده نمی ها ساخته تلویزیونی که غربی

که به دستاوردهای  کنیم؟ ولی به مجرد آن هواپیما ما اسالمی و غیر اسالمی می

رسیم، و از  ت حکومتی میمند کردن مناسبات انسانی و چگونگی کنترل قدر قاعده

زنیم،  تر دولت با مردم و حقوق برابر شهروند و حقوق بشر حرف می ی انسانی رابطه

ها و یک بام و دو  این دوگانکی. کنند آقایان فقها با انگ غربی بودن آنها را رد می

 .شود های سیاسی است که توسط قدرت سیاسی حاکم دیکته می هوا تصمیم

های منفی و مثبت فرآیند صنعتی شدن جامعه به ضرورت  آمد غرب به دلیل پی

حکومت . ی رشد و توازن جامعه پی برده است گسترش علوم اجتماعی در ادامه

. داند جمهوری اسالمی ایران نیزارتباط رشد صنعتی و علوم اجتماعی را می

کراسی و برابری حقوق شهروندی ودانند که نبود آزادی و دم گران می حکومت

ها نیاز  کشد، و بسیاری از نخبگان جامعه را که سخت به وجود آن ها را می خالقیت

ها و  تر از رشد خالقیت دهد، ولی برای آنها قدرت انحصاری مهم است فراری می

ها نشوند را  ی آن نخبگانی که تسلیم اراده اها حت برخی از آن. پیشرفت ایران است

 .دهند از ایران بروند می مزاحم حکومت انحصاری خود می دانند و ترجیج

 
ی موجه بودن یا نبودن علوم انسانی اسالمی،  شما، مسئله ی این توضیحاتِ با همه -س 

های طبیعی انسان، نه  علوم انسانی، با شناخت از خصلت»: شما گفتید. هنوز پا برجاست

که انسان سودپرست است، حسادت  این. اند انسان غربی تدوین شده و تکامل یافته

های انسانی است و  ها موارد دیگر خصلت ورزد، با دیگران تضاد منافع دارد، و صد می

به عبارت دیگر این نظر را مطرح کردید که علوم انسانی بر یک « .غربی و شرقی ندارد

که انسان  گویید موضوع آن ای که شما می شناسی شناسی استوار است؛ انسان انسان
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هم این ادعا که . پذیر هستند هر دو مدعای شما چالشاین « غربی و شرقی ندارد»باشد 

شناسی عمومی استوار هستند و هم این ادعا که انسان شرقی  علوم انسانی بر یک انسان

مثالً )شناسی به عنوان مبنای علوم را داریم  ن در غرب مخالفان جدی انسا. و غربی ندارد

و ( دی و اکثر پساساختارگرایانی وجو ی پیروان هایدگر، معتقدان به انواع فلسفه همه

همچنین معتقدان به نسبیت فرهنگی را و در جوامع اسالمی کسانی را داریم که 

های غربی از انسان و جهان است  ها و ادراک گویند مبنای علوم انسانی کنونی ارزش می

 .شناسی تازه برای علوم انسانی طرحی نو در اندازیم و ما حق داریم بر مبنای یک انسان

 باوران، چه در غرب و چه در شرق چیست؟ پاسخ شما به نسبیت

 

م بردم که محیط و مثبت ومنفی انسان نا های خصلتمن از  :علمداریکاظم 

ای که در آن  جامعه. انسان های متفاوتی بسازد تواند شرایط مختلف می

کند، و برعکس در جامعه  ست انسان را با حقوق خود آشنا میکراسی هودم

قضایی و دیکتاتوری، که تار و پود نهادهای اجتماعی از خانواده گرفته تا دستگاه 

نقش علوم اجتماعی . دهند مدرسه همه زورگویی و زورشنوی را به انسان یاد می

در این میان فراهم آوردن دانش و تجربه گذار از دیکتاتوری و زورگویی به آزادی 

. ن مداری استنشان دادن مزایای زندگی در آزادی و قانو و قانون مداری و

 . اش به عهده جامعه است بقیه

های  های علوم انسانی بر اساس شناخت از خصلت حرف من این است که تئوری

حال ممکن است که این شناخت درست نباشد، یا . انسانی ساخته شده است

به . با آن مخالفتی ندارم این موضوع دیگری است و من. طور نسبی درست باشد به

ی  ها نظریه ده. رو نیستیم ی واحد روبه همین دلیل ما در علوم انسانی با یک نظریه

ی جامعه شکل  آمد آن برای اداره های طبیعی انسان و پی ی خصلت کالن درباره

هایی از واقعیت را  ها گوشه توان گفت که هر یک از این نظریه می. گرفته است

طلب و قدرت دوست  به طور مثال کسانی انسان را برتری. ددهن بازتاب می

ها  طلب است و جنگ کنند که انسان موجودی خشونت یا کسانی فکرمی. دانند می

ی مقابل،  کسانی در نقطه. آید ناشی از این خصلت طبیعی انسان به وجود می

 .دانند طلب و همنوع دوست می انسان را صلح

توماس . کنند ها تئوری خود را تدوین می ونه شناختپردازان بر اساس این گ نظریه
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اصل را بر « لویاتان»دولت قدرتمند خود در کتاب  ی نظریههابز در توجیه 

به نظر او بدون حضور دولتی قدرتمند جنگ . گرا بودن انسان نهاده است خشونت

برخالف  زهاب. نیت مردم از میان خواهد رفتهمه علیه همه رخ خواهد داد و ام

داند، پیدایش  ی پیدا شدن مالکیت خصوصی می رکس که دولت را نتیجهما

مارکس ویژگی اجتماعی انسان را برجسته . داند ی دولت می مالکیت را نتیجه

داری با تسخیر برآیند  کند و معتقد است که پتانسیل انسانی انسان را، سرمایه می

چه  شود و او از آن گانه میکند و در نتیجه انسان از خود بی کار تولیدی او مهار می

 .ماند تواند باشد غافل می می

های  مارکس در پی این شناخت از انسان، سوسیالیسم را منطبق بر خصلت

داند؛ خصلتی که  خواه می یا اریش فروم انسان را ذاتاً آزادی. داند طبیعی انسان می

سر یا هربرت اسپن. ناشی از ارتباط ارگانیک انسان با طبیعت آزاد است

داند، بلکه آن را برای  داری را نه تنها متناسب با خصلت طبیعی انسان می سرمایه

ترین  ی رقابت، شایسته کند در نتیجه شمارد و فکر می جامعه نیز مفید می

 .گیرند ها در رأس جامعه قرار می پتانسیل

به ها را برای آن آوردم که نشان بدهم برداشت متفاوت از طبیعت انسان  این نمونه

. ولی اصل همان است که قبالً اشاره کردم. انجامد های مختلف می ساخت تئوری

های  ی وجودی و تئوری موضوع تفاوت میان معتقدان به انواع فلسفه

این که . ی شما نیر در همین رابطه قابل توضیح است پساساختارگرایی مورد اشاره

انسانی خود را بسازیم  ما حق داریم بر اساس هر شناختی از طبیعت انسان، علوم

 .ها چقدر خریدار دارند شک نیست و باید دید آن تئوری

چه معنی دارد در کشور »: گوید او می. بحث صادق الریجانی ولی این نیست

او مخالف . او منکر اصل داستان است« شناسی ترویج کنیم؟ شناسی و جامعه روان

ی رفتاری و روانی افراد آن است که مردم نسبت به کار کرد جامعه و ویژگی ها

دانش کسب کنند و برای مشکالت و معضالت اجتماعی راه حال های علمی 

شناسی است که کار برد آنها در  شناسی و روان او نگران ترویج جامعه.  بدهند

ادعای او برخالف گذشته، ساختن علوم انسانی اسالمی . جامعه ثابت شده است

کنند که علوم انسانی در ایران جنبش  می این آقایان فکر. نفی آن است. نیست
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اجتماعی راه انداخته است، نه فجایعی که جمهوری اسالمی در ایران آفریده 

 .است

شناسان یک اصل زیر پا  ی گروهی از انسان باوری فرهنگی مورد عالقه در نسبیت

ها و حقوقی است که  شمول بودن وجوهی از فرهنگ شود وآن جهان گذاشته می

 .بشری استدستاورد 

ای با مستمسک قرار دادن نسبیت فرهنگی اصل رعایت حقوق بشر، حقوق  عده

نقض این اصول . برند برابرشهروندی، منع شکنجه و غیره را زیر سئوال می

های دیکتاتوری که خشونت علیه مردم  سازد برای دولت ای می شمول زمینه جهان

رمثال از حقوق بشر اسالمی و را به غلط بخشی از فرهنگ آنها جا بزنند و به طو

در اینجا باید . گرایی مستبدانه است این خود یک مطلق. چینی سخن بگویند

توجه کنیم که یکی از مباحث قابل توجه و درست پساساختارگرایان نسبی دیدن 

 .گرایی در دیدن پدیده هاست حقیقت و نفی حقیقت مطلق و طرد ذات

ولی تربیت انسان . قی و غربی نداردطبیعت انسان در همه جا یکی است و شر

انسان بر اساس . تابعی از فرهنگ است که در جوامع مختلف متفاوت است

تواند زبان فارسی یا  بر اساس تربیتش می. ش قادر است زبان یاد بگیردا طبیعت

هایی است که  طبیعت انسان آن خصلت. عربی و یا هر زبان دیگری را بیاموزد

همان . شود انسان با زبان یا دینی خاص متولد نمی. شود انسان با آن متولد می

هیچ کس مسیحی یا . آموزد آموزد دین را هم می انسان زبان را می گونه که

توان چنان باشد  ولی نوع تربیت او می. شود مسلمان یا شیعه و سنی متولد نمی

 .هست نمی توانست باشداین که که تصور کند او جز 

بستگی به . کند، تربیت اوست که او را شرقی و غربی می این طبیعت انسان نیست

به طور . بینند برخی این رابطه را وارونه می. آن دارد که در کدام فرهنگ رشد کند

کنند که  بر این اساس فکر می. پندارند مثال کسانی مسلمانی را ذاتی می

 .کراسی اعتقاد پیدا کنندوتوانند به دم ها نمی مسلمان

 شان که ای و الریجانی، علی رغم ادعا مورد بحث ما، آقایان خامنه از قضا افراد

بسیاری از قوانین را الهی و تغییرناپذیر، در منع  اخوانند و حت مسلمانی را ذاتی می

. دهند که سخت به تربیتی بودن مسلمانی باور دارند ترویج علوم انسانی نشان می
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ن تمام ابزار تبلیغاتی و تربیتی، اند که علی رغم در دست داشت زیرا آنها نگران

کند و مردم به  اها تربیت و تبلیغ آنها را خنث اهآموزش علوم انسانی در دانشگ

ها که بر استبداد  های دینی آن کراسی وحق خود پی ببرند و از آموزهومزایای دم

 .فقاهتی استوار است فاصله بگیرند

های فردی از هوش و  تفاوتباید اما اضافه کرد که ضمن طبیعت واحد انسان، 

خو بودن،  های شخصیتی مانند تند خو و خوش عالقه و استعداد تا ویژگی

ها ویژگی شخصیتی دیگر انسان را  احساساتی و هیجانی و صبور بودن و صد

ها و شرایط مختلف نتایج و  هایی که در فرهنگ توان نا دیده گرفت؛ ویژگی نمی

ها در تمام جوامع تقریباً  پراگندگی این تفاوتآورد، اما  عوارض مختلف به بار می

ی افراد با هوش در یک جامعه جمع شده  طور نیست که همه این. یکسان است

ی اعضای یک ملت  یا کلیه. ی دیگر ی افراد کم هوش در جامعه باشند و همه

 .طلب طلب باشند و ملتی دیگر صلح خشونت

 



  



 

 

 

 

۸  
 

 

  شاخص شکستِ دولت ضد اصالحات، برآمدنِ

  .دولت اصالحات بود
 با کاظم علمداری علی ملیحیمصاحبه 

 

های  گونه و با چه ویژگی هشناختی چ انداز جامعه ما دولت نهم را از چشمش - ملیحیعلی 

 کنید؟ بارزی تعریف می

 

 های دولت پوپولیستی توان با ترکیبی از ویژگی دولت نهم را می -علمداری کاظم 

 Populistگرا، و سیستم کالینتالیستی یا توده Clientelist پرور تعریف  یا حامی

 های هر دو را دارد، فاقد برخی که برخی از ویژگی این دولت، در حالییعنی . کرد

برای مثال، دولت پوپولیستی دارای . شان نیز هست های هر کدام دیگر از ویژگی

یکتایی برای جلب حمایت  ۀرهبری فرهمند است که کیفیت شخصیت او جاذب

مثال . ی استترین بخش جامعه دارد، ولی رهبری دولت نهم فاقد این ویژگ وسیع

کننده استوار  که یک دولت پوپولیست بر ایدئولوژی بسیج که، در حالی دیگر این

 . است است، دولت نهم در این زمینه کسر آورده 

یک خود در آغاز کار، دولت نهم تالش کرد اعتقاد به امام زمان را پرچم ایدئولوژ

رفی کند؛ ولی مع های خود امام زمان را حاضر و ناظر بر سیاست اسازد، حت

استفاده در این راه سبب شد که برخی مراجع دینی، که آن رفتار  روی و سوء زیاده

را از  دیدند، بر آن خرده گرفته، دولت ها می را در دراز مدت به زیان اعتقادات توده
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کارهای دولت با امام زمان، در عمل  زدنِزیرا با پیوند. تأکید و اصرار بر آن بازدارند

بیانی شریک تمام اشتباهات دولت  های دولت، و به کاری امام زمان ناظر بر خالف

در نتیجه دولت قادر نشد از ایدئوئوژی مورد نظر خود، که مانند . شد معرفی می

عنوان چسب پیوند  هر ایدئولوزی دیگر ابزاری برای توجیه هر گفتار و رفتار بود، به

 . ها استفاده کند با توده

. پروری است وجه دیگر خصلت این دولت ویژگی کالیتنالیستی یا حامی

و ( حامیان)هایی است که میان رهبران  ها یا گروه پروری خصلت دولت حامی

نزدیک و غیر رسمی برقرار  ۀبرای منافع مشترک رابط( کارگزاران)ها  توده

لت با کارکنان خود دارد، بسیار متفاوت و از ای که دو این رابطه با رابطه. کنند می

قانونی و بوروکراتیک  ۀدولت با کارکنان خود یک رابط ۀرابط. تر است آن عمیق

 ۀپروری این رابطه شبیه به رابط که در مناسبات حامی در حالی. است( ساالر دیوان)

دولت نهم با استفاده از همین خصلت نظام توانسته است .  خانوادگی است

های غیر متغارف و غیر قانونی صرف  لیاردها دالر از درآمد نفت را از کانالمی

پروری ابزار جلب  در سیستم حامی. خود و حامیان خود کند ۀشد مخارج حساب

بخشی به آنها برای پیشبرد اهداف  حامیان پاداش مادی و غیر مادی مانند قدرت

گذارند  وانین را زیر پا میقحتا را برای کسب این هدف کارگزاران به. مشترک است

ایستند و از آنها دفاع  ها می و حامیان با استفاده از موقعیت خود پشت آن

کنند؛ و به این ترتیب یک نزدیکی غیر فرمال غیر رسمی و غیر بوروکراتیک  می

ای یا مافیایی  طایفه ۀآید که بیشتر به رابط وجود می گزاران به میان حامیان و کار

دولت نهم توانسته است با . رسمی دولت با کارمندانش ۀابطشبیه است تا ر

های  مالی رضایت طبقات  استفاده از این ویژگی نظام، از طریق بریز و بپاش

از . فرودست جامعه را جلب کند و برای خود پایگاه و خاستگاه اجتماعی بسازد

گرا حسابگری و سودجویی دست باالتری نسبت به  سوی دیگر در دولت حامی

یعنی هم حامیان و هم کارگزاران در پی . های ایدئولوژیک و اعتقادی دارد ویژگی

منافع خود هستند و این رابطه تا زمانی که حامی قادر باشد منافع کارگزار را 

دولت اصالحات فروکش  ۀاین خصلت کلی نظام در دور. یابد تأمین کند ادامه می

 .شد کرد، اما با انتخاب دولت نهم بار دیگر احیا
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در امتداد دوران اصالحات،  -هایی که بر شمردید با ویژگی -برآمدن این دولت را  -س 

هایی که برای دگرگونی گفتمان غالب جامعه در راستای اصالحات اجتماعی،  و تالش

 کنید؟   سیاسی، و فرهنگی شکل گرفته بود، چگونه تحلیل می

 

های  مستقیمِ شکست سیاست ۀروی کار آمدن این دولت نتیج -علمداری کاظم 

ترین شاخص شکست دولت اصالحات  عبارت دیگر بزرگ به. دولت اصالحات بود

ظهور این دولت نشان از . دولت ضد اصالحات در پی آن بود ۀبرآمدن غیرمنتظر

دهد که دولت اصالحات نتوانست به  نوعی برگشت به عقب دارد، یعنی نشان می

های اصلی  ویژه نهاد مجموعۀ نظام، به. ن دهدهای غالب نهاد قدرت پایا  ویژگی

های  کنند و گام ااصالحات را خنث  ۀقدرت، در دوران اصالحات کوشیدند برنام

دولت جدید از . اصالحی آن را پس بگیرند، و در بسیاری موارد موفق هم شدند

ها بیرون آمد، و رسالت خود را بر آن بنا کرد که اصالحات  بطن این تالش

ات اصالحات را با توزیع پول میان طبق ۀاجتماعی و سیاسی و فرهنگی دور

ین زمینه هم از اش در ا ابیکامی. کند افرودست جامعه تاخت بزند و خنث

فرودست جامعه اقتصادی است، نه اصالحات سیاسی  ۀطبق ۀغروست که  دغد این

به عبارت دیگر، دولت . کراسی و حقوق شهروندی و غیرهوو اجتماعی، از جمله دم

 . اصالحات دارد ۀنهم پایگاه اجتماعی متفاوتی از دور

 
معنای دیگرگونه کردن پارادایم،  جامعه، بهاگر بپذیریم در گشودن فضای فکری یک  .س

ها به سطوح گوناگون  های جدید و کمک کردن برای رسیدن آن شکل دادن به گفتمان

معنی رساندن  ارتباط، به -فرهنگی، اساساً به سرآمدان فکری و ارتباطشان با جامعه

توان  ا مینظر داریم؛ در مورد اصالحات که مورد بحث ماست، آی -نو به مردمان ۀاندیش

های گوناگون جامعه، از جمله  سو نتوانستند با الیه طلبان از یکفکر کرد که اصالح

، ارتباط برقرارکنند، و از سوی دیگر، با تنگ کردن فضای «پایگاه اجتماعی دولت نهم»

و در نتیجه امکان درک اهمیت  نهادها این رسانی توسط های مدنی امکان اطالع فعالیت

 ۀرا در توسع« کراسی و حقوق شهروندیوو اجتماعی، از جمله دم اصالحات سیاسی»

 فرودست جامعه گرفتند؟  ۀاقتصادی، از طبق
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سخن شما در این پرسش، یعنی رساندن اندیشۀ نو به مردمان،  -علمداری کاظم 

طلبی امروز بر جامعه  من، گفتمان اصالح ۀاما به دید. جاست کامالً درست و به

آن هم نه تنها به دلیل تالش سرآمدان فکری جامعه، بلکه به دلیل . غالب است

زا در جامعه ما  های انقالبی و خشونت های بسیار اساسی که انقالب و شیوه زیان

های دیگر هم کمک کرده است که فرهنگ  تجارب انقالب. بار آورده است به

اما تمام . و تغییرات تدریجی و گام  به گام در جامعه پذیرفته شود طلبی اصالح

 . تالش حکومت جمهوری اسالمی این است که ارزش های انقالبی را حفظ کند

دو  ۷۵۱۱در ارتباط با بخش دیگر پرسش شما،  اصالح طلبان در انتخابات سال 

داشتند؛ از جمله یکم، کسانی که مطالبات سیاسی . پایگاه وسیع اجتماعی داشتند

نسل جوان، . خواست آزادی و به رسمیت شناخته شدنِ حقوق شهروندی

ویژه زنان پیشگامان و کوشندگان این مطالبات بودند؛ و دوم، گروه  دانشجویان، به

. های معیشتی بود ترین مطالباتش اقتصادی و نیازمندی اجتماعی دیگری که مهم

طوری که با  به. ات، از آنها ناامید شدنددولت اصالح ۀگروه اول به دلیل خلف وعد

تردید در انتخابات دور بعد از پایان ریاست جمهوری خاتمی شرکت کردند؛ و 

گروه دوم  آنچه را از دولت اصالحات انتظار داشتند، یعنی بهبودی وضع معیشتی 

گونه  این. خود، در وعده های اقتصادی و عوامفریبانۀ محمود احمدی نژاد یافتند

حات دولتی از ریل خود خارج شد و هر چه گذشت نیروی اصلی قدرت اصال

گراها که هر گونه اصالحاتی را مغایر با منافع خود  جمهوری اسالمی، یعنی اصول

اشاره کردم اصالح  همان گونه کهاما . طلبان را پراکنده  کردند دید اصالح می

اما این کافی . طلبی در ایران به گفتمان غالب و یک فرهنگ بدل شده است

هایی که  طلبی با سازمان طلبی باید گفتمان اصالح برای پیروزی اصالح. نیست

این ضرورت با سد امنیتی . توان کسب مطالبات مردم را داشته باشند پیوند بخورد

 . رو است و حکومتی روبه

 

باره  اقتصادی، یا ادعایی که در این ۀرا در راستای سیاست توسع نهم عملکرد دولت .س

 کنید؟ اش هم شده، چگونه ارزیابی می شما دلیل پیروزی ۀگفت دارد، و به
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برای توسعه . های دولت نهم ضد توسعه بوده است سیاست -علمداری کاظم 

رسانی  سازی، سدسازی، سیستم آب پرداختن به زیرساخت جامعه مانند جاده

ها و مواردی از  شهر و روستا، راه آهن، بنادر، پل های درست و امروزی در شبکه

عنوان  اند؛ به کدام جدی گرفته نشده کارهایی که هیچ. این دست ضروری است

 .رود های جاری ایران هدر می درصد آب ۵۴نمونه، در حال حاضر بیش از 

سابقه با  در بخش اقتصادی درست است که دولت با استفاده از درآمد نفتیِ بی 

ای و  پول میان طبقات فرودست جامعه توانست برخی از مشکالت مرحله توزیع

ملی، از  ۀها را حل کند، ولی در درازمدت لطمات بزرگی به رشد توسع موقتی توده

زیرا سیاست اقتصادی این . ها وارد کرده است جمله منافع اقتصادی همین توده

ولیدی، بلکه بر اساس گذاری و رونق بخشیدن به بخش ت دولت نه بر اساس سرمایه

زا و عامل اصلی  این سیاست بدون شک تورم. واردات کاال و مصرف بوده است

که جمعیت جوان جامعه، که درصد  در حالی. بیکاری مزمن بوده و خواهد بود

دهد،  به سن کار و ازدواج رسیده و سخت  بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می

 . نیازمند کار است

نزدیک  ۀتنها برای نسل جوان کار تولید کند، بلکه در آیند ند نهدولت باید بتوا

آور، بیکاری مزمن و  با تورمِ سرسام. مشکل مسکن این نسل را نیر برطرف نماید

سیستم . سقوط در آمد نفت، دولت آینده با دشواری زیادی مواجه خواهد شد

سارنده و سوء های غیر بانکی ایران، ستون فقرات اقتصاد، نیز دستخوش دگرگونی

بنابراین وجه اصلی توسعه یعنی رشد اقتصادی با .  های بزرگی شده است استفاده

قادر نبوده بخش کشاوزی را که کمتر به حتا دولت . رو خواهد شد مشکل روبه

که بخشی از درآمدهای نفتی  طوری به. عوامل خارجی وابسته است بارور سازد

. شود جات، می و چای گرفته تا میوه صرف واردات محصوالت کشاورزی، از گندم

 .این روند بسیار مخرب است

عوامل متعدد دیگری چون اصالحات . اما توسعه فقط رشد اقتصادی نیست

سیاست، دستگاه حقوقی، رفاه و خدمات اجتماعی، وجه  ۀساختاری در حوز

ایِ مستقل برای آگاهی رسانی،  اجتماعی اشتغال، گسترش نهادهای رسانه

 ۀگذاری و امور کارشناسی در عرص ادن نخبگان مرد و زن در سیاستمشارکت د
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. گیرد اقتصاد و حمایت حقوقی از مناسبات درون و برون خانواگی را نیز در بر می

 .  ها نیز ناموفق بوده است دولت نهم در این زمینه

 تر جامعه را هایی که دارد، قادر نبوده طبقات میانی و مدرن دولت جدید، با ویژگی

تر جامعه کرده  به همین دلیل توجه خود را صرف بسیج طبقات پایین. جلب کند

های طبقات میانی جامعه به سرکوب آنها  جای پاسخ دادن به خواست و به 

ها از نظر اقتصادی، این  رغم شعارها و ظاهرسازی همه، و علی با این. برخاسته است

درست است که با . بوده است مرفه جامعه مفید و کارساز ۀدولت بیشتر برای طبق

رسانی به طبقات پائین رضایت آنها را جلب نموه، ولی وضعیت طبقات  کمک

دهی به طبقات مرفه  تر از گذشته کرده، و سیاست فرصت میانی را بسیار وخیم

میان فقر و ثروت سوق  ۀگیر فاصل تر شدن تا گسترش چشم جامعه را برای فربه

 ۀست دولت جدید ضد هر توسعه ازجمله توسعطور خالصه، سیا به. داده است

 . سیاسی بوده است

 
ریزی با  توان ظهور دولت نهم را برآمده از یک برنامه بر اساس تحلیل شما، آیا می .س

کردن اصالحات اجایی صوری با هدف خنث نوعی جابه سابق قدرت و ۀهدف برچیدن دایر

کرد پوزیسیون و  کراسی ، با هر میزان بستگی به عملوبنیادین و حرکت به سوی دم

 اپوزیسیون، دانست؟ 

 
های  نیروهای مدافع اصالحات به دلیل عملی نشدن وعده  -علمداری کاظم 

اعتماد  طلبان بی دولت و مجلس اصالحات، سرخورده، ناامید و نسبت به اصالح

بیرون آمد، نه  های پولی نژاد از بطن این عوامل و وعده دولت احمدی. شدند

طلبان بودند و  بخشی از عوامل ایجاد چنین وضعیتی خود اصالح. های خود توانایی

مخالفان اصالحات، که موفق  ۀریزی شد شده  و برنامه بخشی سیاست حساب

طلبان را دامن بزنند و نشان دهند که مردم نباید  اعتمادی به اصالح شدند جوّ بی

قدرت در دست کسان دیکری است و  طلبان دل ببندند، چون به اصالح

بنابراین بهتر است . طلبان قادر نخواهند بود سیاست خود را پیش ببرند اصالح

طلبان  اصالح ۀجای استفاده از واژه اپوزیسیون، از مدافعان سرخورده و ناامید شد به
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 . استفاده شود

توان  کراسی اصوالً یک فرآیند رشد یابنده است؛ و دولت نهم را نمیودم ۀتجرب

اگر چه دولت اصالحات . در مسیر آن سیاست و فرآیند دانستحتا دهنده،  ادامه

توجه  کراسی نبود و به نقش مردم در رشد این فرایند بیونیز خود مدافع جدی دم

وق برابر شهروندی رسمیت شناختن حق اولین گام برای ساختن دمکراسی به. بود

چه، با ادامه یافتن سیاست تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی  است؛ آن

 .طلبان، هرگز پیموده نشد توسط اصالح

از سوی دیگر، طبیعی است که دولت اصالحات منافع و امتیازهای انحصاری 

بایست  ها با اصالحات می آن ۀاندخت، و مقابل مخالفان اصالحات را به خطر می

طلب برای پیشبرد  ولی مدیران اصالح. شد بینی و با کمک مردم بر طرف می یشپ

جای تکیه بر پشتبانی مردم به امتیازدهی به مخالفان  های خود به سیاست

که  سیاست مذاکره با مخالفان اصالحات در باال بدون آن. اصالحات روی آوردند

جای  د و در عمل بهفشار مردم را از پائین سازماندهی کنند بسیار مخرب بو

 . هایی عقب نشینی آن انجامید پیشبرد اصالحات به ایستائی و در زمینه

نشینی  کردن اصالحات از سال اول دولت خاتمی آغاز شد و با عقب اطرح خنث

توجهی به نقش مردم در جایگاه اهرم فشار  های خود و بی طلبان از وعده اصالح

ی از این طرح نبود، ولی در یجزنژاد  انتخاب احمدی. سرعت گرفتشدت و 

طلبان به  های اصالحات بود و اصالح شرایطی که جامعه هنوز منتظر اجرای وعده

سو مدعی  ها، از یک نژاد فراتر از آن کردند، احمدی سیاست خاتمی بسنده می ۀادام

اقتصادی تقسیم  ۀخواست مقابله با فقر و فساد و تبعیض شد، و از سوی دیگر وعد

که بسیاری از حامیان  طوری به. طلبان جلو افتاد را داد و از اصالح درآمد نفت

طلبان  تر از نامزدهای اصالح اصالحات در توهم شعارهای احمدی نژاد، او را قاطع

 .در انتخابات نهم دیدند و به او رأی دادند

 

پشتیبانان »یا « طلبان اصالح»، «طلبان در قدرت اصالح»جا  کنید همین می لطف .س

هایتان  را، که همگی بسیار در پاسخ« اصالحات» ۀ، و نیز مقول«اصالحات در متن جامعه

« نشینی اصالحات ایستایی و عقب»اند،  تعریف کنید؟ و منظورتان را از  کار گرفته شده به
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 توضیح دهید؟

 

طلبانِ در قدرت، دولت خاتمی و مجلس ششم  منظور از اصالح -علمداری کاظم 

ای که مطالبات خود را از   جامعه ۀطلب به پشتوان سِ اصالحدولت و مجل. است

طلبانِ در  اما ناتوانی اصالح. کرد انتخاب شده بود گیری می طریق اصالحات پی

به عبارت دیگر، . طلب فاصله انداخت طلب و دولت اصالح  اصال ۀقدرت، میان جامع

های تشکیالت  اهرم در عمل کسب شود، نیاز به ابزار وکه مطالباتِ مردم  برای آن

طلب  بایست با حمایت دولت اصالح مدنی، صنفی و سیاسی مستقل بود که می

. کرد تشکیالتی که پایگاه اجتماعی دولت اصالحات را مستحکم می. شد ساخته می

کشور  ۀطلبانِ در قدرت از سهیم کردنِ مردم در ادار اما به دلیل نگرانی که اصالح

اصالحات نکردند، بلکه  ۀهای الزم برای ادام جاد اهرمتنها کمکی به ای داشتند، نه

خود  ۀطلبان دولتی تیشه به  ریش گونه اصالح این. گیری آنها شدند مانع از شکل

 . هم زدند

اصالحات به معنی تغییرات تدریجی و خالی از خشونت و در برابر  ۀمقول

که امروز در   اصالحات گفتمان غالبی است. های انقالبی و ناگهانی است دگرگونی

. اما از دو سو  مورد حمله قرار  می گیرد. بافت جامعه ایران تنیده شده است است

یکی حکومت جمهوری اسالمی که خواهان حفظ انقالب و ادامه شیوه های 

انقالبی است که چیزی جز بی قانونی و سر خود عمل  کردن نیست، و از طرف 

 .اند ی حکومتهایی که خواهان براندازی قهر دیگر ،گروه

 
ها و  کراسی در دیگر کشورها نیز چنین نمونهوناکام گذار به دم ۀآیا در تجرب -س 

 شود؟ شواهدی دیده می

 

ها در کشورهای در حال توسعه، البته  کراسیودم ۀدر مورد تجرب -علمداری کاظم 

های آسیای میانه  چه در کشور ، مانند آن«موج سوم»های   برخی از دمکراسی

پیشین برگشتند؛ ولی بسیاری  ۀهای خودکام پس از چند سال به حکومت دیدیم،

های  مانند کشورهای آمریکای التین و اروپای مرکزی مسیر خود را با سرعت
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 . اند متفاوت ادامه داده

ویژه  هم ریختن نظام اقتصادی و مالی، به های موج سوم  به دلیل به کراسیودر دم

طبقاتی افزایش یافت  ۀجهانی فاصل ۀار سرمایدرکشورهای بلوک شرق سابق، و فش

ومرج سیاسی و  افت اقتصادی، هرج. بگیر زیر فشار قرار گرفتند و قشرهای حقوق

کراسی ومداران آن را به حساب دم های قومی سبب شد که سیاست درگیری

ولی ایران مسیر دیگری . کامه را احیا کنند های خود بگذارند و  با این بهانه قدرت

بسیار زیادی برای دو  ۀایران از بطن یک انقالب بیرون آمده و هزین. کرد را طی

اما انقالب از ریل خود خارج . آزادی و استقالل پرداخت کرده بود   تر خواست مهم

 . شد، یا باید گفت سرنوشت انقالب ها همین است که هست

ای که  امعهج. در همین جا اضافه کنم که استقالل تنها در پرتو آزادی ممکن است

فرقی . رود خودکامگان داخلی می ۀبیگانگان زیر سلط ۀجای سلط آزاد نباشد به

یعنی  -کند چه کسانی اجازه ندهند مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند نمی

نهایی ضایع شدن  ۀهای داخلی؛ نتیج های خارجی یا قدرت قدرت -مستقل باشند

باید از تعریف نادرست . دهد حق و حقوق مردم است که در هر دو مورد روی می

میان استقالل و آزادی را برای مردم تشریح کرد تا  ۀاستقالل فاصله گرفت و رابط

 .یک نتوانند بر سرنوشت مردم مسلط شوند مستبدان خارجی و داخلی، هیچ

 

توان برای دولت نهم یک خاستگاه طبقاتی در نظر گرفت؛ بدین معنی که این  آیا می .س

اجتماعی در ایران دانست؟ و آیا این دولت  –دولت را برآمده از یک طبقه سیاسی 

ای را  طبقاتی ایجاد کند یا طبقه ۀتوانسته است در این چهار سال برای خود یک پای

 تقویت و با خود همراه سازد؟

 

در باال توضیخ دادم، دولت نهم ساختاری با  همان گونه که -علمداری کاظم 

توان  یک از این دو سیستم را نمی هیچ. گرایی دارد های پوپولیستی و حامی ویژگی

 ۀولی دولت نهم توانسته است با شیو. طبقاتی به معنای کالسیک آن دانست

 ۀکه نمایند آن  توزیع پول طبقات فرو دست جامعه را با خود همسو کند، بی

ها محسوب شود، زیرا از سوی دیگر این دولت به ثروتمندان نیز پر و  طبقاتی آن
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تر شوند؛ و از میان ثروتمندترین افرادی که مشخص نیست  بال داده است که فربه

خود عضو کرده  ۀاند، افرادی را هم در کابین هایی به ثروت دست یافته از چه راه

 .است

ای طبقاتی است، و ساختار  ایران، بر خالف دولت، جامعه ۀعاما به نظر من، جام

این ساختار . گرایی، پایگاه اصلی حکومت دینی و امنیتی است پوپولیستی و حامی

ها را، به دالیل اعتقادی یا با  کاران توده کند که محافظه شرایطی فراهم می

و نیز دهی، در قدرت سهیم کنند و با حفظ مناسبات شخصی با آنها  پاداش

. های خود منافعشان را پیش ببرند عنوان کارگزاران سیاست استفاده از آنها به 

توانستند در برابر این ساختار مخرب، مدافعان اصالحات را از  طلبان می اصالح

های اجتماعی مستقل، که  های مدنی، صنفی، حزبی و جنبش طریق تشکل

خاستگاه طبقاتی و  ضرورت پیشبرد اصالحات است، در قدرت سهیم کنند و

ولی متأسفانه درست برعکس عمل . اجتماعی مستحکمی برای خود بسازند ۀشبک

 .کردند

 

به نظر شما آیا نظام ایدئولوژیک در حکومت و نهادهای قدرت در ایران، پس از  .س

شعارها و مواضع ایدئولوژیک دولت نهم، نیرمندتر شده است؟  به بیان دیگر، آیا 

تر کرده یا برعکس،  این دولت، نهاد قدرت در ایران را، ایدئولوژیک ها و عملکرد ویژگی

 تر؟ واقع گراتر و پراگماتیست

 
های ایدئولوژیک بسیار ضعیف شده،  طور کلی ظرفیت حرکت به -علمداری کاظم 

طور که گفتم، تالش دولت نهم برای احیای نظام ایدئولوژیک ناموفق بوده  و همان

به همین دلیل دولت نهم پشتیانی توده را بر اساس پاداش مالی بنا نهاده . است

کنید؛ در آن  های پس از انقالب مقایسه شما این سیاست را با سیاست سال. است

دادند تا نشان دهند با نظام و همراه  جانشان را  میحتا زمان مردم پول و هدیه، 

زیرا در آن زمان مردم و . گیرند تا با نظام باشند ولی امروز مردم پول می. اند نظام

ویژه ایدئولوژی مذهبی، شاید  ایدئولوژی، به. جامعه سخت ایدئولوژیک بودند

دارد، بلکه عمل او را  تنها انسان را به حرکت وا می که نهترین نیرویی است  قوی
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اگر غیر اخالقی، غیر انسانی، غیر قانونی و حتا کند، هر عمل را،  نیز توجیه می

این وضعیت . بار باشد؛ که متأسفانه در بسیاری موارد نیز چنین است خشونت

گرایی و  ، عمل اکثریت مردم ضد ایدئولوژی شده. امروز در ایران وارونه شده است

ولی این واقعیت . دولت نهم این را خوب فهمیده است. اند گری را برگزیزه محاسبه

خیر؛ هنوز . به معنای آن نیست که نقش ایدئولوژی در این دولت صفر است

قاعدتاً نگرش پراگماتیستی . اند های اعتقادی هستند که با دولت نهم همراه گروه

در بسیاری موارد دولت، پراگماتیستی . گیرد ر میدر برابر دولت ایدئولوژیک قرا

دهد، و این از نظر تبلیغاتی به سود  کند ولی ظاهر ایدئولژیک به آن می حرکت می

کنند  ولی اگر امروز استدالل کسانی را که از دولت نهم پشتیبانی می. دولت است

دت سیاست پوشی از نتایج دراز م یابید که مدافعان، البته با چشم بشنوید، درمی

زنند، نه از اعتقادات یا  اقتصادی دولت، از عملکرد مثبت اقتصادی آن حرف می

گرا شده است، دولت هم از این  طور کلی عمل ایران به ۀجامع. وظایف دینی مردم

اند،  بخشی به دلیل ضرباتی است که مردم از ایدئولوژی خورده. قاعده جدا نیست

 . گرایی و فرد محوری رفخاطر تحول جامعه به مص بخشی هم به

 

های مشابه، تداوم دولت نهم چه تأثیری در مسیر گذار به  در مقایسه با مدل .س

 کراسی در ایران خواهد داشت؟ودم

 

گرا وابسته به رهبری یکتا  های پوپولیستی یا توده دولت معموالً -علمداری کاظم 

گرا نیز همانند باندهای مافیایی عمل  های حامی دولت. و فرهمند خود هستند

نظم طبقاتی در هر دو سیستم ضعیف است، و تا دولت طبقاتی نشود . کنند می

گریزند،  گرا هر دو قانون های پوپولیستی و حامی دولت. یابد این وضعیت ادامه می

صورت مریدی و مرشدی، و دومی به صورت باندی  با این توضیح که اولی بیشتر به

گونه  همین دلیل فشار برای ایجاد نظم قانونی پادزهر این کند؛ به عمل می

هایی در آن موازی و مستقل  گرا یک مرکز ندارد،  گروه دولت حامی. هاست دولت

گیرند و  که در برابر هم قرار می زمانیا حتها،  این گروه. کنند از یکدیگر عمل می

ها به افتادن نظمی که  ها و تعارض اند که این رقابت شوند، مراقب با هم درگیر می



 دموکراسی و توسعه در ایران/  138

های چالش قدرت  بنابراین یکی از راه. برند، نیانجامند ها از آن بهره می آن ۀهم

خودمدار، و در های خودسر و  گرا، پایان دادن به کار گروه دولت غیر طبقاتی حامی

دولت خاتمی . گرفته به دست آنهاست نظمیِ شکل نتیجه پایان دادن به بی

. سیاسی ایران پایان دهد ومرج در دورن نظام نظمی یا هرج ینتوانست به این ب

ها در قالب دولت سایه، یکی از  عوامل مهم شکست اصالحات  برعکس، آن گروه

 . کند کار می گونه نظام جمهوری اسالمی هنوز این. شدند

کراسی بر قانون و ودم. کراسی بیانجامدوتواند، به رشد دم شک این وضعیت نمی بی

. ن استوار استای و انتخاباتی بودن آ حقوق برابر شهروندی، تقسیم قدرت، و دوره

. کند شدت علیه این اصول حرکت می گرا به ستی و دولت حامیبقایای نظم پوپولی

نظمی را  های بعدی انتخاب شوند، باید بکوشند این بی طلبان، اگر در دوره اصالح

های مدنی و  های غیر قانونی تشکل برای همیشه پایان دهند، و در برابر گروه

در غیر این صورت . های مستقل را تقویت کنند صنفی، احزاب سیاسی و رسانه

 . این وضعیت بار دیگر آنها را مثل خوره خواهد خورد

طور مشخص باید گفت تا زمانی که یک بدیل  دولت نهم، به ۀدر مورد تأثیر ادام

دهی کند،  کراسی و قانون را سازمانوشهروندان مدافع اصالحات، دم ۀنتواند هم

چه امروز هست  توان امید داشت که شرایط جامعه در مسیری غیر از آن نمی

آنان، کنند، زیرا برخی از  طلبان کمتر به این مسأله توجه می اصالح. حرکت کند

کراسی و شرکت دادانِ واند، مدافع دم های دولت نهم اگر چه مخالف سیاست

 ۀمحور را، به توسع دولت ۀایران نیستند، و توسع ۀهمگان در فرآیندِ توسع

چیز دردست آنها، یعنی  زیرا در اولی کنترل همه. دهند محور ترجیح می جامعه

تقسیم ( مدنی ۀامعج)دولت است، ولی در دومی قدرت میان دولت و مردم 

این اصل را همگان باید بپذیرند که توسعه، از جمله اصالحات، بدون . شود می

دولت فقط باید این مشارکت را درست . مشارکت همگانی مردم ممکن نیست

ایران هنوز در این مسیر قرار . مدیریت کند و به آن نظم قانونی و منصافانه ببخشد

 .نگرفته است

نخست، وخیم شدن : کند سیاست دولت نهم عمل می ۀسه عامل علیه ادام

وضعیت اقتصاد جهان و بالطبع اقتصاد ایران؛ دوم، سیاست خارجی مخرب دولت 
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فرهنگ نسل  ۀنهم که ایران را در جهان سخت منزوی کرده است؛ سوم، غلب

اثر . )های دولت نهم همخوانی ندارد هایش با سیاست جوان که روحیات و خواست

 .(بعد بارزتر خواهد شد ۀده این عامل در

کنم که سیاست خارجی دولت نهم،   عامل دوم این توضیح را هم اضافه می ۀدربار 

بنابراین، رئیس دولت دهم چه . وضعیت بد اقتصاد ایران را بدتر نیز خواهد کرد

احمدی نژاد باشد، چه شخص دیگر قادر نخواهد بود مانند امروز با توزیع پول 

چون هم در آمد ارزی کاهش یافته، هم مهار تورم از . لب کندحمایت مردم را ج

با اتخاذ سیاست خارجی این که دولت راهی ندارد جز . کنترل خارج شده است

درست و اصولی، و مشارکت در اقتصاد جهانی بخش تولید خود را به حرکت در 

د، به بع ۀهای نسل جوان، به ویژه در ده ایران برای پاسخ دادن به ضرورت. آورد

 . های خارجی نیاز دارد گذاری سرمایه
 ۲۴/ ۱۵ / ۲۱۱۹ ،  یکشنبه: تاریخ مصاحبه - 
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 ضرورت تغییر قانون اساسیمسئله توسعه و 

 
  علمداری کاظم با سایت تریبون فمینیستی گفتگوی  

 جواد موسوی خوزستانی
 

دست . است ایرانیان و رشد و شکوفایی، رؤیای توسعه: جواد موسوی خوزستانی

ما ایرانیان یا حداقل بخش بزرگی از روشنفکران و نخبگان  سال است که کم صد

چنان هم اما ایران با این وجود. اند کشورشان یتوسعه در فکر پیشرفت و  ایرانی

 پردازان بسیاری از نظریه ! یافتهتوسعه نه باقی مانده است توسعه حال در کشوری

 .اندرا بررسی کرده نیافتگیتوسعه یا ماندگیعقب این ایرانی دالیل اندیشمندان و

 ماند و عقب ایران چرا» پرسش که است علمداری کاظم پردازان یکی از این نظریه

در جستجوی . است داده پاسخ عنوان همین با کتابی در را «رفت؟ پیش غرب

ایم که در  نیافتگی ایران، با دکتر علمداری به بحث نشسته یافتن دالیل توسعه

 . خوانید ادامه می

 برای بسیاری های ی تدارک انقالب مشروطیت تا به کنون تالش از دوره: س

در طول این دوره، ایران چندین . گرفته است و پیشرفت کشور صورت یافتگیتوسعه

ها  تحول بزرگ اجتماعی را از سرگذرانده که شعار پیشرفت مُلک و ملت، سرلوحه آن

ایران نیز در  نیافتگیتوسعه و توسعه باب در ها ها و پژوهش انبوهی نظریه .بوده است

با  .اند شده اغلب منتشر و تدوین داخل و خارج از کشور توسط اندیشمندان ایرانی
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توسعه و  همچنان در حسرت ایران، اقتصاد و سیاست و جامعه همه تالش اما وجود این

 از یک سو و نخبگان دولتی و ها دولت جانبۀهمه به راستی چرا این تالش. است گشایش

هدف  تحقق و یابیدست به از سوی دیگر، منجر جامعه ورزان روشنفکران و اندیشه

 است؟ نشده یافتگی مملکت،توسعه یعنی مشترک،

 

 در است که این مهم، راهبردی و پرسش پاسخ کوتاه برای این -علمداری کاظم 

 داریسرمایه به مرحلۀ تحول غرب، طورکلیبه و اروپایی کشورهای برخالف ایران،

 و بستگی دارد اقتصادی مناسبات به جامعه، توسعۀ از مهمی بخش. استرخ نداده

 مناسبات فئودالیسم، با تجربۀ که است جوامعی پیشرفتۀ مرحلۀ مناسبات این

 کمی یا حتا مشروطه، جنبش زمان در .اندپشت سر گذاشته را کشاورزی اقتصاد

 آن مرداندولت از و برخی روشنفکران توسط تحول این های نشانه آن، از پیش

 .شد وارد ایران غرب شناختند، از می را آن تحوالت و غرب که کسانی و زمان

 به غرب در مناسباتی که ها در پی یافتن دالیل این تحول بودند و دریافتند آن

 و مناسبات آن که بر آن بودند رو،ازاین. ندارد وجود ایران در که استآمده وجود

 استبدادی قدرت مداری، کاهش و مشروط کردنچون قانون هایی پدیده

 کنند منتقل ایران به را گراییقبیله و ایقبیله مناسبات کردن رنگکم پادشاهان،

فناوری  از کنند و برقرار ارتباط غرب دنیای با که بتوانند کردند می تالش و

 دو یا یک صرفأ ایران که در داشت توجه باید بنابراین، .مند شوندپیشرفته بهره

 گفت شود می ولی است،وجود نداشته توسعه راه سر بر محدودکننده عامل

 انباشت توان مواردی چوندر یک نگاه کلی، می. انداهمیت داشته بیشتر یک کدام

 و متخصصان ،علم، بازارجهانی به دسترسی فناوری جدید، به یابیدست سرمایه،

 حداقل ایران، در متأسفانه.  را از عوامل توسعه به شمار آورد ماهر کارگران تربیت

 و رشد من معتقدم موتور. بودند ناآشنا ها دهپدی مردم با این قاجار، اواخر زمان تا

 اصالحات زمان تا ایران داری درسرمایه و استبوده داریسرمایه  غرب، توسعۀ

 این امر نیز با. به یک سیستم غالب بدل نشده بود  ۰۴  دهۀ در شاه محمدرضا

  که شد آغاز امینی چون علی طلبیاصالح وزیرنخست تحمیل و آمریکا فشار

 .بپردازم آن در اینجا به خواهم نمی
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از  کدام نوع مشخصأ کنید، می اشاره توسعه عامل عنوانبه داریسرمایه به شما: س

 ایران، اقتصاد به نفتی درآمدهای سرازیرشدن از زیرا پس شماست؟ مدنظر  داریسرمایه

بیشتر  ها، روز این اتفاقأ که بودیم رانتی-دولتی داریسرمایه نوعی گیریشکل شاهد

 .کنند اصالح را داری سرمایه نوع برآن هستند تا این

 

 تواند می داریسرمایه این. است صنعتی داریسرمایه من منظور -علمداری کاظم 

 جلوی  درازمدت باشد، دولتی داریسرمایه دورۀ اگر ولی باشد، دولتی یا خصوصی

 یا توسعه حال در کشورهای در ها داری سرمایه .گیرد می را و توسعه رشد

یا دولت از اعتبار و . اند آغاز شده دولتی داریسرمایه با معموأل نیافته،توسعه

 داشته باید توجه.  کند سرمایه عمومی برای تقویت بخش خصوصی استفاده می

 که معناست بدین کنیم می صحبت صنعتی داریسرمایه از وقتی باشیم

است،  داشته وجود ایران، ازجمله دنیا، تمام درآن  پیش از تجاری داری سرمایه

 به زیرا باشد، جامعه توسعۀ و رشد عامل تواند نمی تجاری داری سرمایه ولی

 رخ ندهد، صنعتی داریسرمایه که زمانی تا و است وابسته جامعه تولیدات

ی کاال  تواند واردکننده سرمایه داری تجاری می .داشت توسعه انتظار توان نمی

 .باشد و اتکایی به تولیدات داخلی نداشته باشد

 صنعتی تولیدات یعنی رشد افتاد؛ اتفاق صنعتی انقالب اروپا در که دانیم می

 شد انباشته تولیدات از این زیاد میزانبه   اروپا داخلی بازار و یافت جهش ناگهان

داری سرمایه بنابراین، .گشتند دنیا در جدیدی بازارهای دنبال به تولیدکنندگان و

 انقالب با که تولیدکننده است صنعتی داریسرمایه نوعی مورد نظر، در واقع 

پس  شد که قدری زیادبه تولیداتش میزان یافت و دست بزرگی جهش به صنعتی

 ارگر جدید درو در پی آن ک جدید بازار یافتن برای داخلی، از سیراب کردن بازار

 نیاز جدید کار نیروی به داریسرمایه این درعین حال. افتاد راه به سراسرجهان

 درغرب دلیل همین به. نداشت وجود کافی اندازۀ و آمریکا به اروپا در که داشت

که  را، ها هم کمبود تا آوردند می آفریقا از شویم؛ کارگرمی داریبرده شاهد پدیدۀ

 حوزۀ کاهش یافته جبران کنند و هم کارگران کشاورزی حوزۀ در ویژهبه
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 به .بدهند انجام صنعتی کار و بروند صنعت درشهرها حوزۀ به بتوانند کشاورزی

 داریسرمایه و تجاری داریمیان سرمایه باید که است تفکیکی این آید می نظر

 .گیرد انجام دولتی داری سرمایه و صنعتی

 

 شدن، باید امروز در کشوری مانند ایران هم طی شود؟  آیا همین فرایند صنعتی: س

 

ی چهل  البته این فرایند به طور طبیعی از دهه. نه لزوماً -علمداری کاظم 

آن زمان بخشی از جمعیت روستاها به شهرها . خورشیدی در ایران آغاز شده است

ی بزرگ ساکن شدند و نیروی روستاییانی که در حاشیه شهرها. مهاجرت کردند

بخش کشاورزی هم دچار . کار عمران و صنعت نو پای ایران را تأمین کردند

آالت کشاورزی اندک اندک به این  زیرا ماشین. شد و نشد کمبود نیروی کار نمی

این روند متوقف نشده و در . عرصه وارد شد و جای نیروی کار انسانی را پُر کرد

مشکل این است که نظام حاکم نتوانسته . یافته است های بعد نیز ادامه دهه

های مختلف اقتصادی تولیدی به وجود آورد و  نخست تعادلی مناسب میان بخش

دوم بخش تولیدات صنعتی حتا کشاورزی از پشتوانه مناسب دولتی در برابر 

نقش دولت در حمایت یا مداخله در اقتصاد . اند واردات کاالها برخوردار نشده

 امکاناتی و تسهیالت بخواهد دولت که زمانی تا در ایران،. حساس است بسیار

اعتباردهندگان و  تشویق طریق از یا کند فراهم کوچک دارانسرمایه برای

 دولتی و رفتار داریسرمایه اعتبار به وجود آورد، آنها برای خارجی گذارانسرمایه

 راه مرحلۀ اول این که زمانی از اما . شود می ارزیابی مثبت دولت، عملکرد و

 داشته داریسرمایه برای کنندهتعیین نقشی خواهد می همچنان دولت و افتد می

شود، مانع رشد بخشی که باید موتور ادامه رشد  بخش خصوصی می از مانع باشد،

دولت نباید به رقیب بخش خصوصی بدل . حرکت توسعه و عمران جامعه باشد

 .گذاری بخش خصوصی باشد مالی و سیاست شود بلکه باید حامی اعتباری و

 که معنا این به شود؛ می رانتی داریسرمایه به تبدیل  دولتی داریسرمایه معموأل

 شود، از بدون آن که مجبور به پرداخت مالیات تواند می که دارد منابعی دولت

 به وابسته مردم عبارتی، به .شود تبدیل به اهرم قدرت جامعه و کند استفاده ها آن
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افزون برآن و  .شود مردم مالیات به وابسته دولت آن که جای به شوند می دولت

شاید مهم از آن، کنترل در فرایند سود آوری دربخش خصوصی بسیار دقیق انجام 

کسی از اموال خود . زیرا صاحبان سرمایه خود ناظر بر اموال خوداند. گیرد می

های مختلف اموال دولتی  به شکل  اما در  بخش دولتی کارگزاران. کند دزدی نمی

های دولتی  خواری و رانت کنند و بخشی از آن را به صورت ویژه را حیف و میل می

گونه یا سودآوری باقی نخواهد ماند و یا بسیار کاهش  بدین. برند به یغما می

 در پدیده این. یابد و دولت باید برای بقای آن از منابع دیگر مایه بگذارد می

 بزرگی بسیار های خسارت ایران، منابع طبیعی مانند دارای یا خیز نفت کشورهای

 .رود تر به یغما می زیرا درآمدهای بادآورده از منابع طبیعی ساده. کند می وارد

 است مشکالت ناشی از این شد، گفته که نکاتی برعالوه  وضعیت موجود ایران،

 .است شده ایران اقتصاد هاییکی از ویژگی تبدیل به که

 

 اشاره ایران در نیافتگیتوسعه برخی از عوامل به من نخست پرسش به پاسخ در شما: س

 ویژهبه منابع به عواملی چون کمبود ایران نیافتگی توسعه های نظریه در دیگر. کردید

 جغرافیایی طورکلی جبربه و ها شهر فاصلۀ آسیایی، استبداد شرقی، تولید شیوۀ آبی،کم

 دارند یا که کمتری  ایران اهمیت نیافتگیتوسعه امر این موارد در آیا .استاشاره شده 

 قائل تفکیک اقتصادیدرون های و این مؤلفه اقتصادیبرون عوامل میان آن شما

 شوید؟ می

 

 کشور و جامعه یک گاهی طبیعت. شوم می قائل تفکیک بله، -علمداری کاظم 

 سرزمین گستردگی و پهناوری مانند بسیار مناسب است، توسعه و پیشرفت برای

است که نقش باز دارنده  آب و کم خشک اروپا و دربرابر آن سرزمینی یا آمریکا

 ترازهم تواند نمی سرزمینی چنین .دارد اهمیت بسیار این نکته. ایفا می کند

این نوع موارد  مدرن، توسعۀ با عواملدرمقایسه ولی کند، رشد دیگر کشورهای

 و شود می صنعتی هنگامی که کشاورزی علمی و. شوند قی میعاملی فرعی تل

 این بسیاری از گیرد، می را کار نیروی جای و شود می کشاورزی وارد صنعت

برای  .شودفناوری جایگزین آنها می و یابندنقش کمتری می طبیعی مشکالت

 تواند می عمیق یا سدهای حساب شده برای استفاده بهینه از آب چاه نمونه، حفر
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 بگیرد تاریخی، عمر سال پانصد و دوهزار از با بیش را، قنات صنعت سنتی جای

 دیگری قنات در امور از برداریبهره و نگهداری حفر، ساخت، نیروی مصرفی در تا

 امر جغرافیایی می تواند در فرایندی در و طبیعی مشکالت بنابراین، .استفاده شود

 .نقش فرعی داشته باشند  نیافتگیتوسعه

  
 به توجه ضمن که هستید نیافتگیتوسعه و توسعه پردازاننظریه ازجمله شما: س

 ی غربی نیز یافتهتوسعه واکاوی دالیل پیشرفت کشورهای به ایران ماندگیعقب

 دو این (چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت)تان  کتاب عنوان در حتا .ایدپرداخته

 به تأثیر عوامل نبود توسعه و دموکراسی در ایران، برای آیا .اید کنار هم آوردهدر  را وجه

 بیرونی معتقدید؟

 

 و من تالش دارد طوالنی پاسخی مهم بسیار پرسش این -علمداری کاظم 

 در .اند نسبی هایی پدیده ماندگیعقب و توسعه. آن را مختصر کنم که کنم می

 غرب به نسبت ایران دهم یکدیگر آوردم تا نشانرا کنار  دو هر این کتابم عنوان

 و ترکیه افغانستان، مانند خود مجاور کشورهای به نسبت است اما مانده عقب

  .حاضر نه حال و است تاریخی نظر از منظورم البته است، نبوده ماندهعقب عراق

 فرعی ماندگی  بسیارعقب این در خارجی عوامل نقش ایران، مورد در کم دست

پیدا کند،  توسعه ایران که کردند می تالش داشتند ها خارجی برعکس، اتفاقاً است

. ها نیز سود می بردند زیرا به دلیل درگیربودن خود در امر توسعه ایران، آن

های گذشته رخ داد و از این راه  ای که در کشورهای هم سطح ایران در دهه پدیده

شورهای منتقل شد و در عمل باعث بخشی از تکنولوژی و سرمایه غرب به این ک

 در توانستند می هم آنها که نیست شکی .پیشرفت و توسعه این کشورهای گردید

این شراکت و همکاری  .ببرند سود آن از و شوند نیز سهیم ایران یافتگیتوسعه

از این . بُرد بود که جمهوری اسالمی، ایران را از آن محروم کرده است -معامله بُرد

 گذارسرمایه .ا نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه نیز عقب ماندیمزاوایه م

 را سود این برخی است ممکن متأسفانه. بردمی سود گذاریهمواره از سرمایه

در حالی که  .آنهاست وری مانع رشدبنامند و گمان کنند این بهره استثمار

سرمایه یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرف چه در سطح کالن و چه در سطح 
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در  عامل خارجی نقشی خودمان، کشور مورد در بنابراین، حداقل .خُرد است

 ای قبیله و آفریقایی به کشورهای است ممکن. است ماندگی ایران نداشتهعقب

گرفتند، که  قرار استعمار تحت ها این کشور از بسیاری بگویید اشاره کنید و

 موردی چنین  ترکیه، مانند کشوری یا ایران مورد در ولی ای پذیرفتنی است،نکته

برعکس، با انقالب  .است نشده توسعه و رشد مانع خارجی و عامل نداشته وجود

یابی به دستاوردها و مداری و امکان دستها برای قانونمشروطه، از غربی

مشکل . یافتگی نزدیک شویمکمک گرفتیم تا به توسعه های صنعتیپیشرفت

برای  . ها های دیکتاتوری بودند، تا نقش مانع خارجی اصلی در ایران حکومت

 قانون متن مشروطه رونوشتی از زمان در ایران اساسی قانون اولیۀ مثال، متن

 آشنا گراییبا پدیدۀ قانون اساسأ ما است، زیرا فرانسه و بلژیک مانند کشورهایی

 سده دو غرب بود که هایی پیشرفت همین ناآشنایی با  ما مشکالت از یکی. نبودیم

 و پادشاهان ما حتا تا پیش از سفر روشفکران، .یافته بود آن دست به ما،  پیش از

 ها کمبود این غرب، به های پیشرفت و رویارویی با اروپا به ایرانی مدارانسیاست

 .کردیم نمی کمبود احساس اصأل و بودیم نکرده فکر

 عامل ما به نخبگان و نظران صاحب متخصصان، روشنفکران، متأسفانه، برخی از

ای نکته من نظر که به کنند می تأکید بسیار خارجی در عقب ماندگی جامعه

 عوامل یا این است که عامل مختصر پاسخ بنابراین،. انحرافی و ناکارآمد است

وهلۀ  در و سیاسی استبداد   اول، وهلۀ در آن و است داخلی ایران، در ماندگیعقب

 یکدیگر در دولت و دین ادغام و سیاست در دخالت و مذهب نشدن اصالح دوم،

 درجات در . است داده رخ ایران در مختلفی درجات به تاریخی لحاظ به که است

 شد آن از مانع دینی بنیادگرایی و تفکر سنتی گرایی،چون قبیله مواردی   بعدی،

 .کنیم استفاده غرب علمی و صنعتی های پیشرفت و ها دستاورد از بتوانیم ما که

 شناسی روان بیشتر این و نداشتند نقشی ایران ماندگیعقب در ها خارجی

نقش  که معنا این به .دارد وجود مختلفی درجات به همه در که است شدن قربانی

موفقیت خودمان معرفی خود را نادیده می گیریم و دیگران را مسئول عدم 

سازی گسترده در سطح جامعه برای حل این مشکل نیازمند فرهنگ. کنیم می

 ماندگی،عقب و شکست عامل اصلی پیشرفت، هستیم تا هر انسانی بپذیرد که



 دموکراسی و توسعه در ایران/  178

. اند ایرانیان هم دولت  و هم مردم در تداوم این مشکل نقش داشته .خود اوست

اند  ی خود واقف نیستند و اگر واقفمردم هنوز به مسئولیت و حقوق شهروند

اصالح دولت باید با اصالح جامعه همزمان صورت . دهند متأسفانه انجام نمی

ماند باید با  ها باقی می کراسی که معموالً در گرو دولتوآزادی خواهی و دم. بگیرد

دهی جامعه مدنی، یعنی ایجاد قدرت اجتماعی در برابر قدرت سیاسی انجام  شکل

. زند و هم خود مردم رافات مذهبی را هم حکومت دینی دامن میخ. بگیرد

مردم باید نقش . اندیشیدن است خرافات دینی مانع از گسترش عمل و عقالنی

ها  کرده بخش آموزشی آن به عهده تحصیل. خودشان را در ایجاد این نهادها بدانند

الش برای به ویژه ت. های جمعی است طور رسانه ی روشنفکری و همین و جامعه

کردن مردم و کوشش مستمر برای ایجاد همآهنگی، همبستگی و همکاری  آگاه

 .میان شهروندان است

 

 عامل و مسیحیت ایران یافتگیتوسعه مانع اسالم که اید نوشته و گفته ها بار: س

 و دین شدن دولتی اید کهاشاره کرده ها بار حال،درعین .است نبوده غرب پیشرفت

 .اید گذاشته تأکید دین اصالح بر و است توسعه بازدارندۀ عوامل از دولت و دین ادغام

 در دینی نواندیشان که است هایی تالش همان منظور آیا چیست؟ دین اصالح از منظور

 شما منظور که یا است؟ حکومت از دین کامل جدایی یا اند؟ داده گذشته انجام هایسال

 مالکیت به احترام مانند اسالم دین در هایی ظرفیت از استفاده دینی، اصالح مفهوم از

 راستای در توان می که است دست این از مفاهیمی و کار کرامت یا و خصوصی

 گرفت؟ بهره آنها از یافتگیتوسعه

 

بخواهد در  هرگاه دین. کردید اشاره مهمی بسیار نکتۀ به -علمداری کاظم 

دخالت کند و قدرت را به دست خصوص نهاد سیاسی و دولتی نهادهای دیگر، به

درواقع جامعه دین  محور،   .دارد ماندگیعقب کننده درگیرد، نقشی تعیین

در جامعه  مدرن نهادها از هم .  جامعه پیشا مدرن است. جامعه عقب مانده است

دین نه نهاد اقتصاد، نه . جدا هستند و هرکدام نقش واقعی خود را ایفا می کنند

 نهاد دیگر جامعه مانند نهادهای کنار نیز در دین. استسیاست و دادگستری 

 یکی گذاریقانون نهاد و پرورش و آموزش خانواده، رسانه، فرهنگ، اقتصاد، دولت،
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 کنار در را مکمل خود نقش باید ها نهاد این یک از هر .است اجتماعی نهادهای از

 در عاطفی و عشقی، خانواده گذشته از پیوند برای نمونه، نهاد .کنند یکدیگر ایفا

بالندگی کودک و نهاد آموزش و پرورش در سوادآموزی و کسب  و مثل تولید

 هر دو نقش را بر عهده گیرد بخواهد اگر خانواده. دارد های شغلی نقشمهارت

کودک پیش از  رشدیافته، در جامعۀ .است ماندهعقب جامعۀ یک جامعه، یعنی

 است، یافتن رشد حال در تازه که ای جامعه اما در رود، می دبستان به کودکستان

 پدر و مادر و است  کرده رشد بیشتر که ای جامعه در باز .ندارد وجود کودکستانی

تدابیری  کودک نگهداری گیرد و برایتقسیم کار صورت می کنند، می کار زمانهم

 .شوداندیشیده می

 کار تقسیم این. دنیاست در بشریت تاریخ در رشد عوامل مهم از یکی کار تقسیم

 کار در بخواهد دین اگر .افتد می صورت خودکار اتفاق به جوامع رشد با زمانهم

 به تبع آن، مانع از این و شود می کار تقسیم از مانع کند، دخالت دیگر نهادهای

 به .دهند انجام درست، علمی و تخصصی طور به را خود کار دیگر های که نهاد

که فقط به  استشده ادغام سیاست چنان در امروزه دین برجسته، و مشخص طور

قضائیه، دستگاه  قوۀ خواهد می بلکه کند،سیاسی بسنده نمی دخالت در امور

 در حتا و باشد داشته اختیار در نیز را ها نهاد دیگر و پرورش و آموزش و نظامی

 مناسباتچگونگی تربیت فرزندان و  در کند؛ دخالت ها خانواده خصوصی زندگی

 ادغام دیگر های نهاد و ازاین راه سیاست در بنابراین، زمانی که دین .زناشویی

 کشور که دالیلی از یکی. یابدمی جامعه ماندگیعقب در نقش بزرگی شود، می

 حتا امور برخی در و زده در جا نکرده، پیدا توسعه گذشته سال ۵۰ در ایران

 تر در سیاست عد وسیعدولت و در بُ و دین ادغام همین است، کرده نشینیعقب

اصالحات درون  .است نکته همین دینی در سطح اجتماعی منظور از اصالح .است

 در سنتی طور به . زمینه ندارم ی نیز الزم است که من تخصصی در ایندین

 سایر در دین در مورد دخالت. دارد وجود نزدیک رابطۀ یک ها، میان نهاد جوامع

 و علما ظاهربه این ها قرن موردی در ایران اشاره کرد که برای توان بهمی ها نهاد

 زمانی یک در ولی کردند، می ایفا را قضات نقش که بودند کردهتحصیل روحانیان

 از قضایی ترتیب که دستگاهبدین. اصالح دینی صورت گرفت شاه، رضا دورۀ در
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به شغل قضاوت  چنانچه که شد داده فرصت ها آن به و شد جدا روحانیت دستگاه

عالقه دارند، در رشتۀ علمی مربوط تحصیالت دانشگاهی قوانین مصوبه را 

 از را دولت عنوان قاضی مشغول شوند، ولی اموردر دادگستری به و بشناسند

 .کنند جدا علمیه های حوزه و مساجد

 بر مسلط نیروی را خودش کاتولیک مذهب که قرن ده از حدود در اروپا پس 

 در را چیز همه کرد ودخالت می قضاوت و اقتصاد در سیاست، بود و کرده جامعه

 کلیسا بر نهادهای دیگر باعث تسلط. اصالح دینی رخ داد بود، گرفته خود کنترل

 قرن در روم بزرگ امپراتوری زمان از غرب تمدن و بود شده غرب ماندگیعقب

 ماندگیعقب این .رنسانس ادامه یافت زمان تا سیر قهقهرایی داشت و چهارم،

 غرب توسعۀ و تمدن پیشرفت، روند .ه بودشد دینی هم دستگاه درون فساد باعث

 دستگاه درونی فساد مراحل آخرین رنسانس دورۀ در که شد آغاز زمانی دوباره

 داد، رخ دین درون در فساد این علیه که تحوالتی و تغییر با و شد می طی دین

 البته .شد جدا جریان این از پروتستانتیسم نام به کلیسا از بزرگی بخش

اما با مهم دانستن نقش  بود، ماندهکاتولیسم عقب درجه همان    به پروتستانتیسم

 دستگاه جدایی به فرد در برقراری رابطه مستقیم و بدون  وابسته کلیسا با خدا،

که  ای فراهم شد گونه زمینه ینبد. نهادها روی آورد و ها دیگر دستگاه از دین

از سطله  سیاست نیز و اقتصاد و شد علم برداشته و فکر برای آزادی هاییگام

 به کلیسا بیرون آمد و زمینه های دخالت مستقیم مردم در نهاد سیاسی سرانجام

   .دموکراسی رسید

و انجام  ،دیگر های نهاد و سیاست از در ایران، جدایی دین دینی منظور از اصالح

دینی که در سیاست و دستگاه  صورت،درغیراین .خود استامور دینی مربوط به 

 شود و تروریست می گربار، شکنجهخشونت نظامی و امنیتی مشارکت داشته باشد

 با فرد متدیّنی که فقط .افتدمی به دام توجیه عملکرد خود در راه خدا و دین و

 و خمس و حج برود روزه بگیرد، بخواند، نماز دهد، انجام را خود دینی مناسک

نه او با کسی بر سر جنگ است و نه کسی با او در  .ندارد کاری کسی زکات بدهد،

 اقتصادی، قدرت سر بر که آید می و ستیزه زمانی پیش اختالف .جنگ است

. کنند مقابله و یکدیگر رقابت با بخواهند دیگر های قدرت و نظامی و سیاسی
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 .نهادهاست سایر از دین نهاد جداسازی معنای به دینی اصالح بنابراین،

 

و پیشرفت و  توسعه راه سر بر که ای پیچیده باوجود این مشکالت و موانع: س

 این از گریز یا بهتر است بگویم گذار راه ایران وجود دارد، به نظر شما دموکراسی در

 دموکراتیک توسعه و شبه کشوری درحال عنوانبه ایران زمانی چه تا و چیست مرحله

 شود؟شناخته می

 

 کشور و جامعه از نظامی و دینی مدیریت باید اول درجۀ در -علمداری کاظم 

 در تخصصی گونه هیچ مدیریت این که آن از گذشته. کنار گذاشته شود ایران

 ورود زورگویی و فساد عامل ندارند، و نداشتند سیاست مدیریت و اقتصاد، زمینۀ

استفاده و حفظ  برای ندارد، تخصص که در دستگاه حکومتی هستند، زیرا کسی

 مردم بر بتواند که آن زند و برای می فساد به دست دارند، اختیار مقامی که در

 نخستین گامی بنابراین، .کند می استفاده ها سوء آن دینی اعتقادات از شود مسلط

 که است این شود برداشته باید ایران پیشرفت و توسعه مشکالت رفع برای که

 منظور فرد .بیاید بیرون نظامی نهادهای و روحانیت کنترل از ایران مدیریت

  .است نظامی نهاد و روحانی بلکه نهاد نیست، نظامی و روحانی

 رضا ایران، در مثأل. شدند خود جامعۀ رشد باعث نظامی افرادی برخی کشورها در

 آورد، وجود به بزرگی تحوالت و هایی برای نوآوری در جامعه و تغییرزمینه شاه

 ولی بود یک دیکتاتور نظامی یک پینوشه هم .بود نظامی دیکتاتوری که آن حال

 نظامی یک نیز هی در کره جنوبی چونگ پارک. شد باعث رشد اقتصادی شیلی

 اقتصادی رشد باعث اما آمد، کار سر بر نظامی کودتای با که مانند پینوشه بود

در همه این موارد،  .شد خود جمهوری ریاست  سال ۷۱ دورۀ در جنوبی کرۀ 

 نهاد و سیاسی نهاد از نظامی افراد  این .کراسی محروم بودوجامعه از آزادی و دم

 نهاد پدیدۀ کل کهزمانی ولی کردند، استفاده جامعه توسعۀ و رشد برای اقتصادی

 تغییر .شود می دگرگون کامال اوضاع شود،  مسلط جامعه بر نظامی نهاد و روحانی

  کرد؟ برطرف را مشکل این توان می چگونه اما است، گام اولین روند، این

 دست امتیازاتی آنها به روند، نمی کنار خود خودی به نیرو دو این من، نظر به
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باید نیروی اجتماعی و قانونی آنها را  .داد نخواهند از دست سادگیبه که اند یافته

به دنبال  مردم که است حل این راه .وادار کند که به خواست مردم تن بدهند

 قانون، آن در که باشند اساسی قانون تغییر شکل دادن جامعه مدنی مستقل برای

 بتوانند کسانی مردم .باشد واقعی انتخابات آزاد و وجود نداشته نباشد  فقیه والیت

اساسی که  قانون تغییر بدین منظور. باشند گو پاسخ و مسئول که کنند انتخاب را

امری ضروری  شورای نگهبان بگیرد و به مردم واگذار کندقدرت انتخاب را از 

 .است

 نیستند، معتقد خشونت و انقالب به دیگر ایران، مردماغلب  جاکه آن از

و   آرام و خواهان حرکتی تدریجی و ای برای آن بپردازندهزینه خواهند نمی

. آیدبه وجود  اساسی قانون تغییر جنبش با خواست الزم است یک قانونی هستند،

اهلل خمینی معتقد بود که هر نسلی حق دارد قانون اساسی خودش را تعیین آیت

دهد، به قانون  می تشکیل را ایران جمعیت درصد ۱۳ از نسل امروز که بیش. کند

اساسی کنونی رأی نداده است و حق دارد قانون اساسی خود را تدوین کند و در 

 . ظ والیت فقیه هست یا خیرآن به این مطلب بپردازد که آیا خواستار حف

نیز  اساسی قانون در .شد عوض قانون این یک بار ۷۵۱۵ سال در که طورهمان

 جمهوری رهبر باشد، تغییرات و اصالح به نیاز زمان هر که استشده بینیپیش

 را تغییر این دستور رهبر اگر و کند صادر را تغییرات این دستور باید اسالمی

بر تجدیدنظر و اصالح با پایداری در خواستۀ قانونی خود مبنی  باید مردم ندهد،

 بتواند مشکالت جامعه ببرند که سویی و سمت قانون اساسی،  تغییرات را به

 .برطرف کند را حقوقی کنونی

 

و دعوت مرا برای این  علمداری از این که لطف کردیددکتر  –جواد موسوی خوزستانی 

 . گفتگو پذیرفتید سپاسگزارم

 



 

 

 

 

 

۱۱  
 

 
 ورزی درایران امروز کجاست؟ گرانیگاه سیاست

 

 .اما منتشر نشد انجام گرفت ۱۳۸۵ ای در ایران که در سال مصاحبه با ماهنامه

 ماندانا زندیان :میتنظتدوین و 
 

 

است که خوانندگان این سطور  تنظیم شدههای زیر با این فرض  پاسخ به پرسش
 .د، نه سهیم شدن در قدرت کنونی و یا حفظ آنان تخواستار پیشبرد اصالحا

 

 
 ورزی در ایران امروز کجاست؟  گرانیگاه سیاست -س 

 
درون قطاری شکل بگیرد که  تواند در ورزی نمی سیاست -علمداری دکتر کاظم 

حرکت  خالف مقصد و هدف، یا شود کسان دیگری تعیین می دست بهمسیر آن 

ورزی  از سیاست بعدباید سیاست را از درون چنین قطاری پیاده کرد و . کند می

این قطار  ۀبرخی آمادگی این تحول را ندارند و به سیاست در محدود. سخن گفت

 . ها و منافع مردم در حرکت است جز خواست یکنند که در مسیر نگاه می

 «دولت دین و هم برای سالمتِ برای سالمتِ هم» جدایی دین و دولت با توضیحِ
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 ،خواست کمتر از آن؛ و هر ترین خواست سیاسی مردم است گیراترین و اساسی

یا  و دآور وجود نمی هجایی در درون قطاری است که تغییری در اساس ب جابه

 در سازد؛ یعنی نمیای در جهت دگرگونی برای اصالحات بنیادین و ضروری  پله

این نگاه به  .دارد نگاه میایستگاه نخست  ، ما را همچنان درمدت رازد یک ارزیابی

که از  اعتماد مردمیبه  که کند، تنها فکر و خالقیت را محدود می اصالحات نه

جداسازی دین و  .زند نیز آسیب می اند دولت صدمات فراوان دیده ادغام دین و

ساختاری است، نه تزئینی برای نظامی که قرار است آزادی و  ۀدولت یک پدید

 .بپذیرد را کراسیودم

 در ورای حل ساختاری و استراتژیک جدایی دین و دولت، باید به ضرورت آزادیِ

 -المللی در مراحل نخست با نظارت بین - جانبه، از جمله آزادی انتخابات همه

با هاشمی رفسنجانی یا هر فرد . اه کردسیاست روز در ایران نگ لِقث عنوان مرکز هب

درازمدت در در عمل و  اگر آنها ،توان بر سراصول به توافق رسید یا گروه دیگر می

های اساسی و قانونی و مشروع مردم بدانند، و بپذیرند که  خود را مدافع خواست

جانبه  تواند ضامن آزادی همه هم ادغام کند نمی ساختاری که دین و دولت را با

اتحاد و ائتالف . نژاد کافی نیست ممانعت از رئیس جمهور شدن احمدی. باشد

 از همین رو و ی؛برای ممانعت از رئیس جمهور شدن موقتی است، نه ساختار

طلبان باید این واقعیت را بدانند و به مردم هم آموزش  اصالح. ای ندارد آینده

آشیل  ۀ، پاشنتا آزادی جدایی دین از دولت ، ازهای مردم بدهند که طرح خواست

دستوری و از  انتخاباتِ تکرار. اصالحات است راهِ گشایشِ اهرمِ خواهان و تمامیت

 . کند وضعیت کنونی را بازتولید و حفظ می، تنها باال

موجود  وضعِ اصالحِ در مسیر و طلبان باید اصولی را که به آن باور دارند اصالح

روشن  .ارزیابی و نقد دیگران قرار دهند کنند و در معرضاعالم  دانند، میمؤثر 

 نشان دادنِسو  از یک ،عملی نداشته باشد ۀزمین اگر فعالًحتا کردنِ این اصول، 

در  هایی که گام ، و از سوی دیگر، ایجاد اطمینان ازراهی است که باید طی شود

  .شود آن راه و به سمت هدف مورد نظر برداشته می

 سیاسی را ۀانتخابات و رقابت سالم و شرایط برابر، صحن آزادیِتأکید بر خواستِ  

، اگر عملی نباشد و عملی نشودحتا این خواست تکرار   .در ایران تغییر خواهد داد
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انتخابات در ایران   امروز. گفتمانی رایج و پذیرفته بدل شود  هبباید  تواند و می می

انتخابات آزاد تقابل با  دربخشی به کسانی شده که در نظر و عمل  عامل مشروعیت

خود به انتخابات آزاد و رفع تبعیض  باید نخست طلبان اما اصالح. اند و اصالحات

 . را در عمل تبلیغ کنند تا بتوانند آن ،حقوق شهروندان باور داشته باشند

های فرودست جامعه باید روی  ورزی برای جلب گروه سیاستاز سوی دیگر، 

 و های مشخصی چون کارآفرینی، مقابله با گرانی، اهرم. اقتصاد متمرکز بشود

باید  طلبان اصالح. های مشخص این بخش از جامعه است مسکن از جمله خواست

اصالح  ٔ ۀوعد. از شعار، راه عملی حل مشکالت اقتصادی را هم نشان بدهند فراتر

ی های اقتصاد راه  حل .داشته باشدای  ثمرهآن که  ، بیاقتصادی بارها تکرار شده

 های مردم چندان همسو با خواست نههم متأسفانه در درون همان قطاری که 

بی شک در کنار پیشبرد این سیاست کالن، تالش  .شود کند ارائه می حرکت می

چه  آن. های مدنیِ مستقل یک ضرورت است دائمی برای ایجاد و تقویت تشکل

سب شود، بدون جانبه ک های همه ممکن است از جدایی دین و دولت، یا آزادی

 .مدنیِ مستقل پایدار نخواهد ماند ۀجامع ۀپشتوان

 
 ورزی چگونه است؟  نسبت روحانیت با سیاست -س 

 

به دلیل نقش و جایگاه سنتی روحانیت در سیاست ایران، و  -علمداری کاظم 

مساجد و  ۀخالء ناشی از نهادهای مدنی و حزبی، این قشر با دسترسی به شبک

دست  هب ۷۵۳۱کننده در انقالب  های شرکت فراتر از دیگر گروه یها نقش حوزه

ضروری سیاستمداران به  اندازه و غیر بیش از ۀمراجع نیز پس از انقالب. آورد

 ی برایروحانیت برای استفاده از نفوذ معنوی آنها در رفع مشکالت جامعه، فرصت

قدرت  یِر ساختارکه بدون تغیی به آنها دادگیری خارج از قاعده و قانون  قدرت

 قدرتِ  در برابرهای انتخابی  طوری که نقش مقام هب. سادگی قابل برگشت نیست به

 ۀاولی عطش. تر شده است بسیار ضعیف در حکومت گوی روحانیت پاسخ غیرِ

 گاهآن آلوده شدن آنها در کارهای اقتصادی و  ۀروحانیت برای قدرت و در ادام

ست که جداسازی دین از نهاد قدرت به یک حتا خالف و غیر قانونی سبب شده ا
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. ساختاری جامعه بدل شود گشای مشکالت عدیده و گره عامل ضرورت تاریخی و

به صورت  ،که باید مستقل عمل کنند را زیرا روحانیت تمام نهادهای جامعه

، و این در های وابسته به حکومت و نهادهای دینی درآورده است و پدیده ها زائده

دین در اساس بخشی از . نهاد قدرت را هم در انحصار خود دارد حالی است که

که در جمهوری اسالمی، جامعه بخشی از نهاد دستگاه  جامعه است، در حالی

تنها نهاد قدرت، بلکه  بنابراین نه. روحانیت ۀشود و تابع اراد دینی محسوب می

ورزش و موسیقی و ها، تا  نهادهای جامعه از اقتصاد تا دستگاه قضایی، رسانه ۀکلی

های دینی  سینما  و غیره یا در کنترل روحانیت است و یا تابع قضاوت و برداشت

آزادی و استقالل فکری تضعیف  و های علمی، در چنین شرایطی خالقیت. آنها

که  شرایطی -یابد میگری، خرافات و بنیادگرایی دینی غلبه  قشریشود، و  می

های خرد و کالن حکومت  تمام سیاست باًتقری. جامعه است ۀرشد و توسع مخلّ

 مقاماتِ ۀسطل. ها ندارند است که تخصص و دانشی در این زمینه افرادی ۀزیر اراد

همه چیز را با  بخواهند و بتوانند اصطالح مکتبی بر ارکان قدرت سبب شده که به

. دارد می این سیاست جامعه را عقب نگه. های خود از دین منطبق کنند برداشت

 هها دینی ب برداشت در بستر میلیونی هشتاد ۀجامع ۀپیچیدمسائل  که حالیدر 

 .خورد بست بر می بن

 
  ورزی چیست؟  تان از نقش ارتباطات در سیاست ارزیابی -س 

 

اطالعات و استفاده از تکنولوژی دیجیتال  ۀمراود ۀامروز دور -علمداری کاظم 

. مانده است جامعه بدون آن عقب. صنعت بدون این بخش ناقص است. است

های سنتی  ارتباط از طریق شیوه. ناپذیر است گذاری در این بخش اجتناب سرمایه

توان تولیدی و خدماتی جامعه، و همچنین . کارآیی خود را از دست داده است

 ۀدور اگرچه در .ی و بازرگانی تنها از این طریق کارآیی داردهای بانک مراوده

بخش  (خودکارسازیِ چرخۀ تولید) اتوماسیونِ ،(جهانی شدن) گلوبالیزاسیون

جای  -صنعت، کشاورزی و خدمات در هر سه بخشِ - از کارهای سنتی بزرگی

گیرد، تکنولوژی اطالعاتی منبع سرشاری از ثروت و  نیروی انسانی را می
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درصد نیروی  ۵۴انتقال . است که در گذشته وجود نداشت یهای نوین کارآفرینی

های  دهد که حوزه ای مانند آمریکا نشان می کار به بخش خدمات در جامعه

وجود آمده که در گذشته یا نبود و یا بسیار کوچک  هجدیدی از اقتصاد خدماتی ب

د صنایع دیگر نیز رش. جامعه بدون این بخش ممکن نیست ۀرشد و توسع. بود

 ۀوری از منابع طبیعی با استفاد بهره. وابسته به پیوند آنها با صنایع اطالعاتی است

و ارتباطات  های غذایی ، تولیدِ ژنیتیکی فرآوردهبهینه از تکنولوژی اطالعاتی

مانده  مانده است و عقب این بخش عقب بدونزندگی امروز و آینده . تر است ممکن

 .خواهد ماند

 
 بینید؟ چگونه می ورزی در ایران در سیاست را قش جهانی شدنن -س 

 

عادی با جهان  ۀچرخ تولید و اقتصاد ایران تنها با برقراری رابط -علمداری کاظم 

. ممکن است هابرای استفاده از سرمایه، تکنولوژی، و بازار آن ،از جمله آمریکا ،غرب

 جهان بر محور منافع ملی ایران ای حسنه با تمام کشورهای برقراری رابطه باید به

پایان دادن به بازی . اصرار ورزید -نه منافع نظام، یا منافع کشورهای دیگر -

گونه که تا  بندی ضد آمریکایی با چند کشور آمریکای التینی و روسیه آن بلوک

باید با تمام  که کنم تأکید می. حال بوده است به زیان منافع ملی ایران است به

ات تجاری، بعادی و مناس ۀهان حول منافع ملی یا همگانی ایران رابطکشورهای ج

 . سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد

جهانی شدن،  ۀرا باید در ادام ،از جمله ایران ،های مختلف دورنمای جهان و کشور

در روند جهانی  .کردجوامع بر یکدیگر ارزیابی  ۀجانب یعنی تأثیر متقابل و همه

وین قدرت نیز در رقابت با غرب متولد خواهند شد که های ن شدن، جزیره

بیشتر و  به سوی توازن در نهایت  کنند و جهان های بزرگ را چالش می قدرت

های جهانی بخشی از تکنولوژی غرب به  در مراوده. رود پیش میقدرت  بهتر

از . منتقل خواهد شد هم کشورهای در حال توسعه منتقل شده است و بیشتر

 توازن اقتصادی و دگرگونی دمگرافیک ،های بیشتر کراسیودم ها، راودهبطن این م

ورود با  و است شهری ۀکرد متوسط تحصیل ۀبه سود طبق بیرون خواهد آمد که
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های برابر  اقتصاد رسمی و علمی و کسب موقعیت ۀزنان به عرص هر چه بیشتر

ها  زمینهجمهوری اسالمی در این . های اجتماعی خواهد شد منجربه دگرگونی

گرایی،  های حاکم در سنت زیرا منافع گروه. مانع از دگرگونی مثبت شده است

اما با این سیاست منافع . شود اصالح نشده تأمین و حفظ می مذهب و سیاستِ

 . رود ملی ایران از دست می

 
حضور در قدرت و تنها در بستر  بدوندموکراتیک اصالحات  امکان پیشبرد آیا -س 

 جامعه وجود دارد؟ 

 

نهاد  تواند از پائین، از باال، از درون و از بیرونِ اصالحات می -علمداری کاظم 

درست است که حضور در قدرت برای پیشبرد اصالحات بسیار . قدرت انجام بگیرد

به . مهم است، اما نه با زیر پا نهادن اصول که سبب از بین رفتن اعتماد مردم شود

ضد  بر قدرت به عبارت دیگر، حضور در قدرت نباید به مشروعیت بخشیدن

قدرت باید اهرم . بیانجامدامعه راه حرکت اصالحی جایجاد مانع در و  ،اصالحات

 ۀهدف تشکیل جامع با حضور در جامعه نیز باید. تسریع فرایند اصالحات باشد

دادن  مشارکت مردم با هدف شکلو گردان، احزاب سیاسی،  مدنی، اقتصاد جامعه

 . تأصلسآوری مردم م حضور برای جمع نه صرفاً ،های اجتماعی باشد انواع جنبش

کار در درون جامعه  - جانبه انجام بگیرد چند باید و می تواند اصالحات می

قانع کردن دست )، تماس با افراد درون نهاد قدرت (فرهنگی و اجتماعی)

، کنش متقابل برای (زنی با مراجع قدرت اندرکاران مستعد برای تغییر، و چانه

 ، تماس با مراجع قدرت(دهی سازمان)ن سیاسی و مدنی ای از فعاال ایجاد شبکه

برای جلب نظر و حمایت آنها ( های اجتماعی و معنوی سرمایه)غیر دولتی 

 (. همسویی و تقویت حس مسئولیت شرعی، اخالقی و انسانی)

 .باشد گرا اصالحات باید در شیوه، آرام و تدریجی و در محتوا رادیکال و اصول

کاربرد . تغییر است گرایی و پذیرش ضرورتِ خواست رادیکال به معنای اصول

روش اصالحی با خواست رادیکال الگویی است که گاندی در مبارزات ضد 

سر حذف کامل استعمار از هند،  گاندی بر همان گونه که. استعماری هند بنا نهاد
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حذف  در مسیرمارتین لوترکینگ برای رفع تبعیض نژادی در آمریکا، و ماندال 

برای  ایران نیز حاکم سازش نکردند، در قدرتِ آفریقای جنوبی با کامل آپارتاید در

توان با  نمی ،کسب اصل حقوق برابر شهروندی، در انتخاب شدن و انتخاب کردن

قدرت حاکم، و یا تقسیم جامعه میان ایرانیان خودی و غیرخودی با حقوق کامالً 

 همان گونه که ،همخوانی نداشت هند با استقالل استعمار در. متفاوت کنار آمد

با حقوق برابر  در ایران دینی یا تبعیض پارتاید نژادی در افریقا و آپارتایدآ

 .بماندباقی تواند  میرو ن از اینهمخوانی نداشته و ندارد و  شهروندی

 ۀدر دور. راه به جایی نخواهد برد «تغییر ۀاراد» رف حضور در قدرت بدوناما صِ

. تغییر اساسی وجود نداشت یا بسیار ضعیف بود ۀاصالحات هشت ساله اراد

طور  هافراد و نهادهایی که ب واند توسط کنشگران اصالحات وت تغییرات فرهنگی می

آموزان و  مستقیم با مردم در تماس هستند مانند معلمان، دانشجویان، دانش

 و های آموزشی، هستهر، ها عامل انسانی تغیی این. استادان دانشگاه عملی شود

اصالحات فرهنگی همچنین  .اند در جامعهدهی مدنی  عامالن اصالحی و سازمان

و  ها اگر چه سازمان. تقویت و هدایت شودهمگانی  هایِ از طریق رسانه تواند می

های اصالحی در تماس چهره به چهره و تجمع گروهی و کنش و واکنش  شبکه

از طریق  انگاری یها ارتباط، نباید شکل خواهند گرفتمستقیم بهتر و پایدارتر 

ریزی  برنامه نگرش درست،. را دست کم گرفت (Social Media)های اجتماعی  شبکه

 است هایی دهی الزم برای ایجاد فشار اجتماعی، اهرم دراز و کوتاه مدت، و سازمان

گیری نیروهای  تر برای قدرت شایش فضای بزرگگو  اعمالِ اصالحات از باال  برای

های  شبکهها و  ها، رسانه تواند از طریق شبکه اینها می. مردم ۀپشتوان گر با اصالح

 . انجام پذیرد اجتماعی

 
 بدون حضور در قدرت تا چه اندازه مطلوب است؟ دموکراتیک پیشبرد اصالحات  -س 

 

قدرتی که . است که ضروری و اجتناب ناپذیر، تنها مطلوب نه -علمداری کاظم 

گرهای واقعی  احتمال زیاد اجازه نخواهد داد که اصالحمخالف اصالحات باشد به 

های اساسی و بادوام باید در درون  در این صورت دگرگونی. درقدرت سهیم شوند
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ها باید با فراگیری و پذیرش اصول  انسان. جامعه و بافت فرهنگی انجام بگیرد

ی رایج ها خود به عامل تغییر بدل شوند و این اصول را به گفتمان ،طلبی اصالح

 . بدل کنند

 
دموکراتیک مدنی به پیشبرد اصالحات  ۀآیا می توان با حضور در قدرت و در جامع -س 

 کمک کرد؟ 

 

اصالحات . در باال داده شده است نوعی به بله، پاسخ این پرسش -علمداری کاظم 

 از بخش بزرگی. باید هم در جامعه انجام پذیرد و هم در نهاد قدرت سیاسی

اما با فشار . گیرد که به آن باور رسیده باشند هایی انجام می توسط دولتاصالحات 

 ۀهم ،های خود از دست دادن پایه ترس یافته و مدنی مردم بر حکومت و سازمان

 ۀایران آماد ۀجامع. نهادهای دولتی و غیر دولتی در موازات هم پیش خواهند رفت

کراسی و حق برابر وبا دم اکثریت مردم .هاست پذیرش اصالحات در تمام حوزه

و دیکتاتوری سود  قدرت انحصاری کسانی که ازمگر  ند،شهروندی مخالف نیست

سیاسی، مالی، دینی، )های حکومتی  ها از اهرم در این صورت آن. برند می

طور طبیعی  هکراسی استفاده و بوبرای ممانعت از اصالحات و دم...( تبلیغاتی، 

کنند مردم مخالف آزادی و  وانمود میو ه هایی را هم با خود همرا گروه

ها همیشه از همین  دیکتاتوری. کراسی نیستودم ۀاند و یا جامعه آماد کراسیودم

کنند و برای پنهان کردن مخالفت خود جامعه را بهانه قرار  شیوه استفاده می

 کار هتوان نشان داد که اگر دولت ابتکار آن را ب خیلی موارد دیگر را می. دهند می

. نگیرد و پیشگام نشود، بسیاری ممکن است به ضرورت و اهمیت آن پی نبرند

ها را  طور قانونی خانواده هاگر دولت ب ؛طور مثال آموزش اجباری برای کودکان هب

یی ممکن است پدر و مادرها ،موظف نکند که کودکان خود را به مدرسه بفرستند

دولت  ۀآگاهان ۀدر اینجا وظیف. سواد بمانند ها بی اهمیت ندهند و بچهکه  باشند

گونه  های اصالحی، عمرانی و توسعه هم این در بسیاری زمینه. شود مشخص می

یک دولت پیشرو . روند جاده و فرودگاه و سد بسازند مردم که خودشان نمی. است

کند و  هدایت می ،کند به سود مردم و جامعه است مردم را به راهی که فکر می
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از آنها  کرده،انحصاری خود  ۀکند مردم را تابع اراد سعی می مانده یک دولت عقب

 .استفاده کندء سو

 
  یمدن تشکیالتهمزمان در کانون قدرت و در  تواند ینهاد مشخص م ایفرد  کی ایآ -س 

 اصالحات بکوشد؟ یکند، و از هر دو سو برا تیفعال

 

بودن با مشارکت در جامعه مدنی یا عضو تشکیالت مدنی  -علمداری کاظم 

تر بگویم؛  ید روشناجازه بده. مشارکت در دولت یا عضو دولت بودن مغایر است

مدنی را از بین  ۀدر تشکیالت مدنی، استقاللِ ضروریِ جامع ها مشارکت دولتی

های  انجامد که در نظام مدنیِ دولتی می ۀبرد و به شکل گرفتنِ نوعی از جامع می

گر رفتار و  مدنی نظاره ۀدر اساس، جامعکراسی، ودر دم. دیکتاتوری وجود دارد

مردم است؛ تا دولت از حد و حدود /های دولت از جانب جامعه گر سیاست چالش

قانونی خود خارج نشود، از قدرتِ واگذار شده به آن سوء استفاده نکند، و اجازه 

 . نیابد در مسیری خالف منافع عمومی عمل کند

ست انجام بدهد، فراهم کردن شرایط بای توانست و می چه دولت خاتمی می آن

های دانشجویی، و  مدنی مستقل، مانند سازمان زنان، سازمان ۀگیری جامع شکل

. ها را داده بود آن ۀاش وعد های صنفی مستقل بود که در پالتفرم انتخاباتی اتحادیه

سیاستی که در خدمت اصالح جامعه و ممانعت از انحصار قدرت حکومتی قرار 

خواهد  مدنی مستقل پایگاه اجتماعی دولتی است که می ۀمعجا. گرفت می

گیری  اما دولتی که از انجام اصالحات طفره برود، مانع شکل. اصالحات انجام بدهد

توان  می. اصالحات رخ داد ۀای که در دور پدیده. شود مدنی مستقل هم می ۀجامع

لی نقش واقعی آن داد، و مدنی را می ۀجامع ۀزنی کرد زمانی که خاتمی وعد گمانه

مدنی مستقل در  ۀبعد از انتخاب شدن در عمل دریافت که جامع. دانست را نمی

گیری آن نکرد،  گیرد؛ به همین دلیل تالشی برای شکل برابر قدرت دولتی قرار می

وجود آمده بود،  ولی مثالً سازمان زنان دولتی را، که در زمان هاشمی رفسنجانی به

  .گسترش داد
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 ؟  ارزیابی کرد یایران ۀجامعدر  کراسی راوتوان خواست و فرهنگ دم میآیا  -س 

 

اما . به این پرسش نیاز به مطالعات میدانی دارد دقیق پاسخ -علمداری کاظم 

 ،بدیل دیکتاتوری. توان گفت اکثریت مردم ایران از دیکتاتوری بیزارند می

. دمکراسی هستندتوان نتیجه گرفت که مردم موافق  پس می. کراسی استودم

های دمکراسی، مانند شهرنشینی، آموزش همگانی، حضور  شرط عمده پیش

تولید انبوه صنعتی، حضور اجتماعی و اقتصادی زنان در  متوسط، ۀطبق گیر چشم

آنچه کم است حضور بخش خصوصی در اقتصاد و سیاست، . جامعه وجود دارد

گرایی  مطلقکه است  مدنی مستقل و فرهنگ تسامح و مداراگری ۀجامع نبودِ

ساخت فرهنگ دمکراسی بدون  .از دالیل مهم آن استدینی و کنترل دولتی 

 ،در چارچوب نظام فقاهتی و قوانین شرعی. اصالح دینی در ایران مشکل است

نهاد دین باید از نهاد دولت دموکراتیک برای حکومت . شود کراسی ساخته نمیودم

یکی از مشکالت جامعه . فقه را بگیرد جدا شود و قوانین عرفی و تصویبی جای

همین فرهنگ  ۀحضور برجست. فرهنگ استبدادی، زورگویی و غیر عقالنی است

 از آزادی فردی. خود را از روی سیاست برندارد ۀشود که دین سنتی سای سبب می

دین باید   .جدا نیست است، کراسیوساخت دم ۀالزم ، کهآزادی انتخاب مذهب

آن از نهاد قدرت سیاسی  ۀاز جمله سلط ح، وروز اصال های مطابق نیازمندی

 .برداشته شود

 
دمکراتیک کردن حکومت وجود  یبرا یمل/ یعموم ۀآیا امکان یک توافق و مطالب -س 

 ( مستمر و پایدار از پایین ۀفشار فزایند)دارد؟ 

 

توافق نیاز به آزادی و برابری در ارتباطات میان برقراری  -علمداری کاظم 

کراسی را باید اندک اندک و وهای گذار به دم دگرگونی. های اجتماعی دارد گروه

بسته و  یفضای ،گروهی که قدرت را در کنترل مطلق خود دارد. تدریجی پیش برد

توان به  اما می. آید وجود نمی کراسی در این فضا بهودم. وجود آورده است هنابرابر ب

 ای مطالبه اصرار بر. ابعاد وسیع تبلیغ کردها را در  و آن ،ها توجه ها و ممکن حداقل
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اما یک مشکل اساسی وجود دارد که   .دهد نتیجه نمی ای کوچک مطلق در عرصه

طلبان مذهبی، همراهی با  برخی اصالحکه این  ؛را هم برطرف کرد باید آن

دهند و  دینی ترجیح میهای غیر را بر همکاری با دمکراتدموکرات غیر باورانِ دین

برای ، کراسی استوحقوق برابر شهروندی را که اساس قانون و دمدر عمل 

ها حفظ حکومت دینی  انگار نگرانی آن. شناسند های سکوالر به رسمیت نمی گروه

این دو با هم . کراسیونه نبود آزادی و دم ؛است، حتا اگر دیکتاتوری حاکم باشد

های دینی در  حفظ ارزشها باید به این واقعیت توجه کنند که  آن. خوانایی ندارند

توان گفت که  بنابراین می. تر است تا در دیکتاتوری کراسی ممکنوآزادی و دم

کراسی میان ویکی از مشکالت این است که توافق برسر چگونگی ساخت دم

  .خواست دمکراسی خارج از قدرت نیز وجود ندارد مدعیانِ مدافعان و

 
ترش چگونه  های مهم جامعه به خواستیابی  های آزاد را در دست اهمیت رسانه -س 

 کنید؟ ارزیابی می

 

ها معنی  آزادی جامعه بدون آزادی رسانه. پاسخ روشن است -علمداری کاظم 

باید قادر باشند ، و ها صدای مردم در جوامع مدرن و میلیونی هستند رسانه. ندارد

در . سانندصدای مردم را در جامعه بازتاب بدهند و به گوش مقامات و مسئوالن بر

انحصار دولت است و آن بخش از  های اصلی مانند رادیو و تلویزیون در ایران رسانه

بین و فشار دستگاه  کند دائم زیر ذره که مستقل از دولت عمل می هم نشریات

های دولتی از آزادی مطلق  تر، رسانه به عبارت ساده. اطالعات و امنیتی است

تهدید دستگاه  زیر کنترل و سرکوب و برخوردارند و نشریات مستقل همواره

 . دولتی بوده و هستند

 
تا چه اندازه امکان توافق برای گذار به دموکراسی در میان نخبگان سیاسی ، درون  -س 

 حاکمیت و بیرون از آن، وجود دارد؟ 

 

دمکراسی میان  گذار به نخست، به نظر من وجوه مشترکی برای -علمداری کاظم 
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اصل دمکراسی پذیرش  دو پیش. بیرون حکومت وجود نداردنخبگان درون و 

آیا نخبگان درون حکومت به . است( غیر تبعیضی)مفهوم شهروندی و قانون کور 

این دو اصل اعتقاد دارند؟ دمکراسی باید در عمل توسط مردم به آنها تحمیل 

ی از این بدان معنا نیست که اگر افراد. از دورن جامعه به باال برود، یعنی شود

آنها را نادیده  ،باشنددموکراتیک های  درون حکومت خواستار تقویت ارزش

سیاسی، فرهنگی، علمی، هنری، اقتصادی، صنعتی، نظامی، )دوم، نخبگان . بگیریم

در . اند ماند، و یا در ازای کسب امتیازهایی تابع وضعیت حاک یا مرعوب شده...( 

نخبگان  ۀنکته زیر دربار. را ندارم همه نخبگان جامعه ۀاینجا قصد توضیح دربار

نخست، به حضور . نخبگان سیاسی باید چند اصل را رعایت کنند. سیاسی است

گرا و  دوم، در نظر اصول. خود در سیاست پایان دهند ۀپای ایدئولوژیک و دین

طور مثال اگر به  هب. گرا عملی پراگماتیست و واقع رادیکال باشند، ولی در سیاستِ

باید با  ،معتقدند «ایرانیان ۀایران برای هم»ق شهروندی و شعار برابری حقو

ولی . این هدف است. ای کوتاه نیایند سماجت تمام به این اصول بچسبند و ذره

یعنی به . برای عملی کردن این خواست باید پراگماتیستی و تاکتیکی گام بردارند

د به رقبای خود حاضر شون. های عملی و ممکن کسب این حقوق بیاندیشند شیوه

 ،سالم ۀکه در عمل اصول ساخت جامع بزرگ بدهند مشروط بر آن امتیازهای

طور مثال  هب. را بپذیرند ،(اول دمکراسی ۀپل)مانند برابری حقوق شهروندی 

طلب، مانند هاشمی رفسنجانی یا هر  توانند با افراد غیر اصالح طلبان می اصالح

توافق کنند، حاضر شوند که خود کس دیگر بر سر نامزدی ریاست جمهوری 

کاندیدایی معرفی نکنند و به جای آن از نامزدی آنها قاطعانه پشتیبانی کنند 

که از اصول یاد شده قاطعانه، عملی، علنی و تا به آخر پشتیبانی  مشروط بر آن

 . کنند

 
 باالر زنی د طلب در توافق و چانه نخبگان اصالح( های و فرصت)ها و امکانات  توانایی -س 

 ه اندازه است؟ چتا 

 

زنی احتیاج به فشار از پائین و  چانه. بسیار ضعیف است -علمداری کاظم 
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. گیرد برای ایجاد آن انجام نمی هم تالشی دهی دارد که موجود نیست و سازمان

ولی . استدموکراتیک رایج در کشورهای  ۀین شیویزنی در باال و فشار از پا چانه

زنی در باال  برای فشار از پائین وجود دارد؟ آیا برای چانهآیا در ایران اهرمی 

های  طلبان قادرند، برای رساندن صدای اعتراض دانشجویان یک روز کالس اصالح

توانند به مردم بگویند  درس را در دانشگاه تعطیل کنند، یا بازار را ببندند؟ آیا می

بفرستند که در کنار  هییقضا ۀصدهزار نامه با خواست واحد به رئیس جمهور، یا قو

کا یک یزنی کنند؟ در آمر آن نخبگان در باال با سران حکومتی مذاکره و چانه

شکل گرفته است که بیش از  MoveOnای لیبرال روی انترنت به نام  تشکل شبکه

هر این شبکه . کند در انتخابات هم نقش مهمی بازی میو  لیون عضو داردیچهار م

میل به اعضای داوطلب خود که یکدیگر را نه یرسال ازمان که الزم باشد با ا

به فالن سناتور تلفن کنند و فشار  مثالً که خواهد می ،شناسند اند و نه می دیده

یا در  ؛فالن الیحه کوتاه نیاید و یا از فالن الیحه پشتیبانی کند ۀبیاورند که دربار

آوری  جمع لیون دالر پولیخاص چند م یمواردی در طول یک روز برای هدف

طور مثال با آن در تلویزیون حول خواست خود یا به سود یک نامزد  هکند که ب می

اند از این الگوهای موفق  طلبان توانسته آیا در ایران اصالح. انتخاباتی آگهی بدهد

مدنی استفاده کنند؟ بدون حضور جامعه مدنی، جنبش اجتماعی و حزب و  ۀجامع

ن، چانه زنی در باال معنا ندارد، و ممکن یسندیکا برای فشار وارد کردن از پای

 .نیست

که  نخبگانی  -است  قدرت نخبگان خود را تولید کرده دستگاهِاز سوی دیگر، 

اختالف . ها پیوند خورده است ها و امنیتی منافعشان با منافع روحانیت، نظامی

 ۀادار ۀگیری در قدرت و اقتصاد و شیو سهمبرای  میان آنها نه بر سر اصول، بلکه 

طلبان در پی اصالح ساختار سیاسی،  اگر اصالح. مملکت و رقابت با یکدیگر است

توانند با نخبگان حاکم بر ارکان حکومت  نمی ،حقوقی، و اقتصادی جامعه هستند

از دست  گراهای حاکم، اصالحات را آغازِ اصول. به توافق برسندک دموکراتیغیر 

بنابراین تنها زیر فشار مردم .  بینند قدرت و امتیازهای انحصاری خود می دادنِ

 تنها با تشکیالت و است که فشار اجتماعی یک نیاز. ممکن است کوتاه بیایند

ی؛ قدرت گی است وبیپراکند نیافته شود؛  فشار سازمان ممکن مییافتگی  سازمان
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در شرایطی که امکان ایجاد . نظر باشند هم تن در موردیها  حتا اگر میلیون

 یعنی. وجود آورد هتوان تشکیالت ذهنی یا گفتمانی ب می ،تشکیالت فیزیکی نیست

باورهای مشترک در . دهی کرد ها و باورهای مشخصی سازمان حول ارزش مردم را

 . کنند اجتماعی عمل میصورت یک نیروی  هشرایطی خاص ب

 
اقتدار گرا؟ تمامیت خواه؟ دیکتاتور؟ شبه  ماهیت دولت در ایران چگونه است؟ -س 

 دمکراتیک؟ دمکراتیک؟ 
 

میان  و در درون دستگاه قدرتدموکراتیک خواه و شبه  تمامیت -علمداری کاظم 

دیکتاتوری و  خواهی تمامیت. ثقل قدرت ها بر حسب نزدیکی آنها به مرکز خودی

های زندگی  های سیاسی مخالف مردم نیست، در تمام جنبه تنها علیه گرایش

د در تمام امور زندگی نکه بتوانیی وابستگان به قدرت انحصاری تا آنجا. است

اعتقادی و یا قانونی  ۀکه جنب این امر بیش از آن. کنند شخصی مردم مداخله می

 . قدرت انحصاری است ۀداشته باشد، ابزار کنترل و سرکوب جامعه و ادام

 
 قلمرو دولت در ایران تا کجاست؟  -س 

 

نظام شامل سه  ۀمجموع (state) دولت ،در فرهنگ سیاسی -علمداری کاظم 

تنها بخش اجرایی  (government) و حکومت ؛گذاری اجرایی، قضایی و قانون ۀقو

شود و  گفته می یاما در ایران دولت به بخش اجرای. دهد را تشکیل می آن

 . نهاد قدرت ۀحکومت به هم

نهاد دولتی و حکومتی  بایست قدرت سیاسی ایران را به دو طور معمول می هب

شده و غیرِ آزاد شکل  دنیالِ انتخابات مهندسی بهدولت در ایران . تقسیم کرد

رهبر و  العمرِ داماقدرت م شود، و حکومت تابعِ یا توسط مردم انتخاب می گیرد، می

 ردستگاه قضایی در اختیا و نیروهای نظامی و انتظامی،. آن است ۀزیرمجموع

وشنود از هر  در این گفت. دنقدرت انحصاری رهبر و خارج از نظارت مردم قرار دار

 ۀمرتبط دیگر در باره واژ ۀنکت. دولت و حکومت استفاده شده است ۀدو واژ
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مردم است که در  منتخبِ حاکمیت حکومتِ. است (sovereignty) حاکمیت

توان از دو  در ایران فقط می. گوی مردم است کند و پاسخ چارچوب قانون عمل می

 . استفاده کرد، نه حاکمیت (state) و دولت( government)  حکومت ۀواژ

قلمرو زندگی عمومی و خصوصی مردم، هر جا که حکومت  سرتاسرجا، در  در همه

یکی از دالیل این دخالت، . است که نخواسته دخالت نکرده، نتوانسته، نه آن

عنوان نیروی اصلی  به ،دعوت از روحانیت. فرهنگی و مناسبات دینی است ۀزمین

زناشویی حتا  و به مداخله در امور سیاسی و اجتماعی حکومتی،/دولتی  قدرتِ

که چه چیز درست است و برای تصویبِ قوانین مردم، از جمله فتواگیری از مراجع 

دائمی روحانیت در تمام امور زندگی  ۀمداخل رایزمینه را ب ،چه چیز نادرست

اشتباه سیاستمداران این است که در مواردی برای پیشبرد . کند مردم باز می

این سیاست اگر چه . شوند مینها آخود متوسل به حمایت مراجع و فتاوی  ۀبرنام

در کوتاه مدت ممکن است به حل مشکل کمک کند، اما در دراز مدت صدمات 

انگار که . زند دباوری جامعه میرَمداری، علم و خِ زیادی به تحوالت اصالحی، قانون

و  ،ل و مشکالت خودئاطالع از مسا سواد و بی جامعه در عهد قاجار است و مردم بی

چه چیزی درست یا  که بپرسند «علمای دین»ه و هر موضوع از باید در هر زمین

 ید و جامعه میلیوننشو ها آموزش داده می امروز علوم در دانشگاه. است نادرست

های مختلف تکیه  که به نخبگان و کارشناسان خود در حوزه راهی ندارد جز آن

اید جامعه ب. نظر باشد امور صاحب ۀهیچ فردی قادر نیست که در هم. کند

فرهنگ و  ، و در نگاه فراگیر،که از فقها در امور دینی و فقهی کمک بگیرد بیاموزد

فقها در مسائل  ۀمداخل .کندجایگزین فرهنگ سنتی و ناسالم  را نگرش نوینی

بر خالف تصور اولیه  عنوان نمونه و به اقتصادی باعث مشکالت فراوانی شده که

گیری و  بلکه بهره منجر نشده،بانکی  ۀبانک بدون ربا یا بهربه ساختن تنها  نه

تبدیل کرده جهان ها در  نمونهبه یکی از باالترین  را های ایران دهی در بانک بهره

که مشخص  گویند، سخن میهنوز برخی از اقتصاد اسالمی  با این وجود، .است

 متعلق به دنیای امروزدر ضمن بتواند که  استاقتصادی  ۀنیست چه نوع مراود

 .باشد هم
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چگونه تعریف قدرت در ایران  یقلمرو حقیق، و دولت ی و قلمرو نفوذقلمرو حقوق -س 

قلمرو دولت در ایران در نظر گرفت؟  یقب  و بسط برا یتوان نوع ی؟ آیا ممی شود

و  ها کار اگر چنین باشد ساز و (ها یها و اثرگذار یبرخوردار ۀدر دامن یپویای ینوع)

 ند؟ ا و دامنه کدام یبر این پویای( کننده و تضعیف کنندهتقویت )ثر ؤعوامل م

 

به نظر من مرزی میان قلمرو حقوقی و حقیقی نیست و نباید  -علمداری کاظم 

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، ولی فقیه صاحب تمام اختیارات . باشد

، حقکامل و بدون مسئولیت از این  ۀبا استفاد هم البته او و ،اساسی جامعه است

مانند دستگاه  ،های خود را از طریق منصوبین خود های فردی و سیاست تصمیم

های دولتی،  نظامی و امنیتی، رسانه قضایی، شورای نگهبان، نیروهای چند وجهیِ

نمایندگان رهبری در تمام نهادهای ریز  و امداد امام و بنیادها ۀجمعه، کمیت ۀائم

ارات رهبر تیطور قانونی در قلمرو اخ هاینها ب ۀهم. کند ولتی پیاده میو درشت د

ها را  ، و مسئولیتبرد بهره می خواهد است و او از آن به بدترین نحوی که دلش می

آنها هم . کند او هستند واگذار می ۀکفایت کاری ندارند، اما تابع اراد که به افرادی

نمونه از  جنتی دو و احمدی نژاد. نندک سیاست او را به بدترین وجه پیاده می

را بر کنار کند،  رهبر حق قانونی دارد که آنها. اند یید رهبرأیافراد مورد قبول و ت

 . کند تأیید می را کند، بر عکس پی در پی آنها اما بر کنار نمی

اما تمام اصول  ،درست است که فصل سوم قانون اساسی بر حقوق مردم تکیه دارد

قانون اساسی  ۰تواند مطابق اصل  قانون اساسی و مصوبات مجلس می ۀگان ۷۱۹

رهبر کسانی را به این نهاد . توسط شورای نگهبان به دلخواه تعبیر و تفسیر شود

این  .شنوی کامل دارند شان مشابه اوست یا از او حرفمنصوب کرده است که نظر

ون اساسی رهبر را به اما همان قان. حقی است که قانون اساسی به رهبر داده است

بنابراین جدا . گو نکرده است پاسخ ،که تعداد آنها هم کم نیست ،خاطر اشتباهاتش

چه شورای  آناگر رهبر با . کردن قدرت حقیقی و حقوقی فرض درستی نیست

ولی او . داد را تغییر می یا اعضای آن ،شد میآن مانع  ،مخالف بود، کند نگهبان می

 .پسندد کند می را که شورای نگهبان می چه آند او هم زیرا خو. کند چنین نمی

شهروندی نسبی سیستم قانونی  .مندی در غیاب شهروندی معنادار نیست قانون
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کامل  انکارِ. گرفت چه در زمان محمد رضا شاه انجام می مانند آن ،سازد نسبی می

که در از آنجا  .معنای نفی قانون است مفهوم شهروندی توسط جمهوری اسالمی به

اجرای برابر یک حتا ، و برابر برابر وجود ندارد، قانونِ جمهوری اسالمی شهروندیِ

های مختلف  زات برای افراد و گروهاطور مثال قانون مج هب. نیستموجود نیز  قانون

دبانه به زندان ؤکار بردن لفظی غیر م هیکی به جرم ب ؛تفاوت بسیار فاحشی دارد

مجازات  بیند، یا اصوالً قتل هم مجازات کمتری می به جرمحتا افتد و دیگری  می

البته رهبر خود را فراتر . برابر تکیه کرد پس باید روی پدیده شهروندیِ. شود نمی

به  هم طلبان اصالح. شمارد برمی کند قانون اراده می را داند و آنچه از قانون می

روزی  هرچندند، اند، زیرا آنها هنوز جزو نیروهای خودی هست آنچه هست تن داده

 .بادِ این چندگانگی دامن آنها را هم خواهد گرفت

در زمانی که بحران ، به شرایط حاکم هبست ،در مورد قبض و بسط قلمرو دولت

غالب است، مانند جنگ و باال گرفتن تضاد با آمریکا و غیره، قلمرو دولت و 

 در حال جنجال و بحران اًبه همین دلیل دولت کنونی دائم. یابد حکومت بسط می

ها هم ملموس  اگر تضاد با خارجی. سلیقه است با رهبر هم؛ یعنی آفرینی است

لی چون حجاب، ئزا در درون جامعه، حول مسا نباشد، دولت با ایجاد فضای تنش

با بسط قلمرو دولت، . دهد ماهواره، دانشجویان و غیره قلمرو خود را بسط می

فعال، کنترل دولت و  مدنیِ ۀجامع در غیاب. ودش مدنی محدود می ۀحضور جامع

دیکتاتوری و اقتصاد دولتی مردم را  یها دولت. شود تازی آن باز هم بیشتر می یکه

اضافه  خورها این نان کنند هر روز به تعداد آورند و سعی می خور دولت بار می نان

آن  ۀو در نتیجه تابع ارا ،این راه مردم به کمک مالی دولت وابسته زیرا از. کنند

مدنی و گسترش ابزارهای  ۀراه حل رفع این مشکل در بسط جامع. شوند می

 ، و البته اقتصاد غیر دولتیهای همگانی تبلیغی غیر دولتی مانند رسانه -فرهنگی

 ؛ وقدرت جامعه و دولت را به نفع جامعه تغییردهند توازنطلبان باید  اصالح. است

 .های مدنی است دهی مانراه حل عملی آن ساز

 
ها را در  گیرد؟ کدام حوزه یها را در برنم قلمرو دولت کدام حوزه ،طور مشخص و صریح به -س 

از دست دادن ید گیرد اما با تهد یها را در برم تواند در برگیرد؟ کدام حوزه یگیرد اما بالقوه م یبرنم

 ست؟آن مواجه ا
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گذار واقدرت از جانب مردم به دولت . دولت نهاد قدرت است -علمداری کاظم 

اما بخشی از . های جامعه را اجرا کند شود تا در چارچوب قانون خواست می

گیرد  مدنی و میان خود آنها انجام می ۀهای جامع های مردم توسط سازمان مراوده

رسیدگی به شکایت یکی علیه  آن و احتماالً بر اجرای قانونیِ و دولت تنها ناظر

اما در ایران کنونی وضعیت . مانند خرید و فروش کاال، ملک و غیره ؛دیگری است

 ۀغلب بادینی  دولتِ سرشتِ ،در باال گفته شد همان گونه که. متفاوت است

خود در تمام قدرت ِ ۀحفظ و ادامکند که دولت برای  حکم می ،آن روحانیت بر

 ۀشیو ، ونوع پوشاک، رفتار، ترل گرفتن اقتصاد، دیناز جمله در کن ،ها حوزه

باید هایی که دولت  در حوزه ،برعکس. خصوصی مردم، دخالت کند زندگی

بسیار  حضوری به یا بینید و نمی حضورش ازشما یا نقشی  مسئولیت بپذیرد

مانند اتخاذ سیاست درست اقتصادی برای کارآفرینی، فراهم  خورید؛ برمیضعیف 

، از جمله در روستاهای دور تا مقطع راهنمایی برای همهکردن آموزش رایگان 

/ مرتبط با دولت یکه نهادهای در حالی. افتاده، و یا تأمین امنیت کار و زندگی

که  ،دان های خودسری در کنار دولت و حکومت ایجاد شده حکومت یا دستگاه

ها و  حمله به مهمانی ،اجتماعی ۀدر حوز. عامل از بین بردن امنیت جامعه هستند

نهادهای آموزشی،  دینی بر ۀها، سلط اجتماعات مردم، اذیت و آزار زنان در خیابان

 ،تهدید به اخراخ استادانی که با معیارهای مذهب دولتی خوانایی ندارند یااخراج 

های سیاسی، فرهنگی و  در فعالیت درگیر نشجویانِدار نامیدن و اخراج دا ستاره

 .صنفی از جمله این موارد است

در . دنرا ندار امور یکدیگر مذهب حق مداخله در  های دولت و نهاد طور اصولی، به

در دنیای مدرن و . اند که در ایران این دو نهاد قدرتمند به یک نهاد بدل شده حالی

چالش دو  .نهادها و قوا یک اصل ضروری استجوامع با جمعیت میلیونی تفکیک 

تر کردن  و از دیگرسو تالش دولت برای تنگ ،سو مقاومت مردم جانبه، یعنی از یک

برای اصالحات باید از . ایران است ۀجامع دینامیسمِ واقعیتِ ،اختیارات مردم ۀحوز

 .حکومت حمایت شود/ مردم در برابر دولت هر حرکت مستقل مدنی و حقوقیِ

نقشِ مثبتِ جامعۀ مدنی برای کاهشِ دموکراتیک ها در جوامع  تدول
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طوری که  به. کنند اند و از حضور آن استقبال می هایِ دولت را پذیرفته مسئولیت

توان گفت جامعه از سه بخش کالن دولت، اقتصاد و جامعۀ مدنی تشکیل  می

 .تری داردتر و قدرتمند تر آن است که جامعه مدنی بزرگ جامعۀ سالم. شود می

 
 چگونه است؟ دولت و نیروهای نظامی و انتظامیارتباط  -س 

  

دموکراتیک های  تر در نظام دقیق به بیان در اصول و -علمداری کاظم 

عبارت  به. اند چارچوب قانون و زیر فرماندهی رئیس دولت های نظامی در نیروی

فرمانده و  دیگر رئیس دولت، که منتخب مستقیم مردم، و یا پارلمان است، 

این بدین معنی نیست که او . نهاد نظامی هم هست ۀگیرند باالترین مقام تصمیم

چه خواست بکند و یا اراده کند با کشور دیگر وارد  تواند خارج از قانون هر می

اما در . تصمیم او هم باید توسط پارلمان ارزیابی و تصویب شود. جنگ شود

العمر  رهبر مادامیک  به ماندهی نظامیجمهوری اسالمی تمام قدرت از جمله فر

نمایندگان مجلس منتخب آزاد مردم نیستند، این که گذشته از . واگذار شده است

این . مستقل ندارد ۀدارا همدموکراتیک پارلمان یا مجلس با همین ترکیب غیر 

 یدیگرقابل توجه های  ویژگی. استدموکراتیک هم وجه دیگری از حکومت غیر 

 ۀهماینجا فرصت پرداختن به  ایران وجود دارد که در هاد نظامی دردر مورد ن هم

ای برتر از دولت دارد و   بخشی از نیروی نظامی ارادهاین که از جمله  ،نیست آنها

ویژه سیاست خارجی توسط این نهاد، و ولی فقیه  های کالن نظام به سیاست

 دارند، و یا اصوالًنقشی فرعی در این موارد شود و دولت و مجلس  تعیین می

گیری  باالترین مقام تصمیم ،شود که نخست مشکل از آنجا ناشی می. نقشی ندارند

تمام فرماندهان نظامی توسط او انتصاب  ،و دوم ؛العمر است در ایران مادام

 . برآیند این دو استبداد مطلق است. شوند می
 
 از دولت چیست؟  ایران انتظارات مردم -س 

 

اقتصاد دولتی و نفتی در ایران و دخالت دولت در  ۀبه دلیل غلب -علمداری کاظم 
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دانند، که کم و  تمام شئون جامعه، مردم نیز دولت را صاحب اختیار همه امور می

از این . بنابراین انتظارات آنها از دولت بسیار زیاد است. گونه نیز هست بیش این

در ایران  .را به گروگان گرفته استبابت و به همان میزان دولت سرنوشت مردم 

در  مردم تحصیل فرزندانحتا  های دولتی، از جواز کسب و کار، تا شغل کنونی

به نوعی که مردم باید برای داشتن این حقوق . شروط دولت است گرو شرط و

این امر سبب خودمداری و زورگویی دولت  ، وها دولتی باشند مسلم تابع سیاست

فرهنگی دیرینه نیز دارد که در گذشته در  ۀایران زمین راین مشکل د. شود می

کارمندی دولت را نوکر دولت »، و سپس «تمام مردم رعیت شاه» قالب فرهنگِ

یکی از . ویژگی فرهنگ استبدادی و دیکتاتوری است د، کهکر عمل می «خواندن

ولیت شهروندی است که ئپذیرش مس شرط های دمکراسی کسب حقوق و پیش

بنابراین، فرهنگ . کند نه مناسبات غایب است و یا فرصت رشد پیدا نمیگو در این

 .یابد فرصت بازتولید می طور متقابل به دیکتاتوری

 
 چگونه است؟ اثرگذاری دولت  ۀنقش نفت و در آمدهای نفتی در قدرت و دامن -س 

 

نقش درآمدهای نفتی در ایران بسیار باالست، ولی نفت تنها  -علمداری کاظم 

شده  استفاده از اموال مصادره ءخواری و سو زمین. عامل اثرگذاری در جامعه نیست

ابزار  اند،  که برخالف نفت حساب و کتاب روشنی هم نداشته نیز، و منابع ملی

ایجاد یک نهاد مدنی . اند دولتی و شبه دولتی بوده و اقتصاد ساخت و ساز قدرت

مدنی  ۀمعتمدین و منتخبین جامعمستقل از نهاد قدرت حکومتی، متشکل از 

مالی بر دخل و خرج نفت باید در ذهنیت و فرهنگ جامعه جا  برای نظارت فنی و

.  مالی شد ۀگسترد های استفاده ءبیافتد و قانونی بشود تا بتوان مانع از سو

. برداری و فروش نفت باید بر اساس اصل پایداری و جایگزینی انجام بگیرد بهره

بلکه باید تبدیل به . دولتی بشود ۀهای روزمر د منبع هزینهنفت نبای درآمد

در صنایع و گذاری  سرمایه. ناپذیر است های دراز مدت گردد که پایان سرمایه

الگویی که در نروژ . منبع درآمد همیشگی برای جامعه شود بایدبازارهای جهانی 

کویت بخشی  خیز مانند حتا برخی از کشورهای عرب نفت. کار گرفته شده است هب
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اما ایران . دنکن گذاری می از درآمدهای نفتی خود را در کشورهای دیگر سرمایه

این . کند های جاری می صرف هزینه را حتا با ایجاد صندوق درآمد ارزی باز آن

در ایران راه حل آزاد کردن اقتصاد از  .کند سیستم نادرست به توسعه کمک نمی

د اقتصاد تولیدی دولت باید در آمد حاصل برای رش. انحصاری دولت است  ۀسلط

بهره در ازای دریافت  های درازمدت و کم صورت سرمایه و وام از فروش نفت را به

 .تضمین مطمئن در اختیار بخش خصوصی قرار داد

خواری را به یک امر  افزون براین اقتصادِ دولتی متکی به درآمد نفت، رانت

های دولتی از مالیات مردم تأمین  زمانی که هزینه. کند ناپذیر بدل می اجتناب

اما زمانی که درآمد دولت . رود طور طبیعی باال می شود، نظارت مردم نیز بر آن به

ت، و مردم اهرم کنترل آن را نداشته از منابعی باشد در انحصار دولت، مانند نف

تر  ها و امتیازهای دولتی هم آسان های مالی در شکل رانت باشند، سوء استفاده

کند و هم وابستگی  در این شرایط هم دولت قدرت مطلق پیدا می. گیرد انجام می

شود ضعف، و  وابستگی برای کسی که وابسته می -شود مردم به آن بیشتر می

این . کند شوند قدرت ایجاد می هادی که دیگران به آن وابسته میبرای فرد یا ن

شناسی است که هم در بعد خُرد، یعنی  شده در جامعه یک اصل کلی و شناخته

 . میان دو فرد، و هم در بُعد کالن، یعنی میان دولت و مردم صادق است

 
 طبقاتی است؟  ، دولتی دولت و ،ای طبقاتی ایران جامعه ۀآیا جامع -س 

 

آن  ۀوجه عمد ،آید میان می زمانی که سخن از طبقات به -علمداری کاظم 

خوار و  داری دولتی، رانت سرمایهسیستم سیستم اقتصادی ایران . اقتصادی است

نهاد قدرت در ایران ویژگی غیر متعارف و شاید بتوان گفت منحصر به  .فاسد است

روحانیت در نهاد قدرت دولتی در ایران  ۀساختار غیر طبقاتی شبک. فردی دارد

برای شناخت از ساختار قدرت در ایران شناخت از ساختار . بازتاب یافته است

 . کرد آن الزم است روحانیت و چگونگی عمل ۀگسترد ۀشبک

های  دولتِ سایه تشکل. نام برده می شود« دولتِ سایه»افزون بر آن، گاهی از 

قدرتِ  ۀهدایت افراد شاخصی در نهاد گسترد علنی و پنهانی است که با نیمه
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« دولتِ سایه»خود از اهرم  ۀنهاد قدرت برای ادامه سلط. شود رسمی هدایت می

 . برای ایجاد بحران و یا کنترل بحران استفاده می کند

ایران طبقاتی است، اما دولت ایران هنوز  ۀجامع ،به نظر منبا توجه به این نکات، 

 پوپولیستی تینیست و ساختار غیر طبقا ،به معنای کالسیک ،یک دولت طبقاتی

پایگاه  که این ساختار. ادامه دارد در آن همچنان( گرایی حامی)کالینتالیستی  و

نوعی  کاران به کند که محافظه شرایطی فراهم می، اصلی حکومت روحانیت است

ست خود را سیا وسهیم کنند   شکنی های اعتقادی خود را در قدرت و قانون توده

. مناسبات شخصی پیش ببرندبا اند و  هایی که به آنها وابسته از طریق توده

 توانستند در برابر این ساختار مخرب، مردم مدافع اصالحات را از طلبان می اصالح

که  ،مستقل های اجتماعیِ های مدنی، صنفی، حزبی و جنبش طریق تشکل

های مدنی در  ز طریق سازمانو ا ،دهی سازمان ،ضرورت پیشبرد اصالحات بود

در . اجتماعی مستحکمی برای خود بسازند ۀقدرت سهیم کنند و پایگاه و شبک

های مدنی و حزبی مستقل شکل  اجازه ندادند تشکل، خالف آندرست بر که  حالی

 .علیه سیاست خود عمل کردند یعنی. بگیرد

 
 رانتیر است؟  ، دولتآیا دولت در ایران -س 

 

نفت و سایر منابع  در باال اشاره کردم، گونه که همان .بله -علمداری کاظم 

طبیعی، امالک و اموال مصادره شده و بایر، امتیازهای تجاری و انحصاری دولت 

مانند جواز کسب و کار، دسترسی به ارزهای خارجی و داشتن امتیاز واردات و 

های تحصیلی،  تی، بورسدول درآمد دولتی و نیمه رهای مهم پُ صادرات کاال، پست

مقام حکومتی، و در آمدهای  ین و چندچنددر زمان  اشتغال هم ،های گزاف حقوق

توان  هایی است که می ، نمونهآن ۀهای مذهبی و بنیادها پشتوان کالن زیر پوشش

 .نام برد

 
گیری و گسترش  شما امکان شکل. مدنی ۀاجازه دهید برگردیم به بحث جامع -س 

اش را با  کنید و رابطه را در ایران امروز چگونه ارزیابی می مدنی مستقل از دولت ۀجامع
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  بینید؟ اصالحات چگونه می

 

 مدنی باید مستقل از دولت شکل بگیرد، ۀجامعاشاره کردم که  -علمداری کاظم 

مدنی که مستقل از دولت نباشد، در  ۀجامع. امکان آن ضعیف است ولی امروز

مدنی و ایدئولوژیک دولت، و ممانعت از احقاق حقوق شهروندان  ۀعمل ابزار سلط

قدرت مدنی  ۀبازتاب دهند ،در یک بُعد کالن ،مدنی ۀکه جامع در حالی. شود می

. های دولت و اهرم محافظت از حقوق شهروندان است شکنی مردم در برابر قانون

ماعی محلی و های مدنی اجت از ابزارهای قانونی چون جنبشباید برای اصالحات 

عنوان  به. صنفی استفاده کرد و خواست مشخص، واحد، فرهنگی سراسری، با

لیون امضا برای حقوق زنان تشکیالتی محلی دارد، ولی یکمپین یک م نمونه،

همین خواست  .دهد را ارائه می خواستی سراسری یعنی برابری حقوق زن و مرد

سراسری در عمل تشکیالت محلی را به هم متصل خواهد کرد و به آنها صدای 

طلبان باید از آن  اما برای موفق شدن این جنبش، اصالح. واحدی خواهد بخشید

 .پشتیبانی کنند

 
دولت تا چه اندازه نهادهای مدنی را در خود هضم و جذب کرده است؟ میزان  -س 

از دولت تا چه ... ها، دانشگاه و NGOمدنی نظیر روحانیت، بازار، ۀاستقالل نهادهای جامع

 اندازه است؟ 

 

اگر چه پاسخ دقیق به این پرسش نیاز به تحقیق تطبیقی  -علمداری کاظم 

توان نتیجه گرفت که در تمام طول  گذشته و حال دارد، اما از شواهد موجود می

کوتاهی در دولت خاتمی، تالش بر این بوده است  ۀعمر جمهوری اسالمی، جز دور

های نو  نژاد تشکل دولت احمدی. که نهادهای مدنی مستقل وجود نداشته باشد

سرنوشت نهادهای صنفی . ها را یا دولتی و یا حذف کرد .او .جی .بنیاد مدنی و ان

 یهمدنی سنتی، مانند نهادهای  خیرٔها ی جامعه  تشکل. گونه بوده است نیز همین

های وابسته به دین و بازار و  مانند حوزه ،و اوقاف که بسیار قدرتمند بودند

حکومت قرار گرفتند و / در کنترل دولت ۷۵۳۱صنفی پس از انقالب  یها اتحادیه
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های مدنی و صنفی مدرن مانند سازمان  تشکل. گاه مستقل نشدند هیچ

معلمان و غیره نیز اگر دانشجویان، کانون نویسندگان، استادان، کارگران، زنان، 

سرکوب  ها نفوذ کند دائماً ها را در کنترل خود درآورد یا در آن آن دولت نتواند

 که کند میپر هزینه  ای اندازه به را ها مشارکت در آن دولت که بدین معنا. شوند می

توان نتیجه گرفت  می در یک نگاه فراگیر. مانع همکاری و همبستگی مردم شود

گرفتن نیافته است، و  شکل ۀامکان و اجاز مدنی مستقل از حکومت ۀکه جامع

های اجتماعی و سیاسی در  مدنی مستقل، دگرگونی ۀگیری جامع بدون شکل

 .بست است بن

 
حساسیت دولت نسبت به ارکان مختلف جامعه مدنی چگونه است؟ آیا نگاه دولت  -س 

 مدنی یکسان است؟  ۀها و ارکان مختلف جامع به حوزه

 

های مستقل  اصالحات شرایطی فراهم آمد که تشکل ۀدر دور -علمداری کاظم 

مدنی  ۀمدنی ساخته شوند، اما عدم همکاری دولت با کوشندگان جامع ۀجامع

توانست به آن نهادهای نوبنیاد حتا را بهدولت بعدی  وداشت  را ضعیف نگه ها آن

مدنی، دولتی هستند  ظاهراًهای  در ایران بسیاری از تشکل. بزندهای اساسی  ضربه

های  «او .جی .ان»در مواردی هم . کنند پنهان و آشکار دولت کار می ۀو با بودج

کوشند که از نهادهای  وابسته به دولت، با پوشش ظاهری مستقل از دولت می

گذشته از این، دولت جمهوری اسالمی . مدنی پول بگیرند ۀالمللی حامی جامع بین

ها و  او ها در دگرگونی .جی .ان مدنی، و ۀهای جامع تشکلبا توجه به نقشی که 

ها بسیار  اصالحات سیاسی در کشورهای دیگر داشته اند، نسبت به حضور آن

 در واقع، .تابد گونه تشکلی، چه سیاسی و چه مدنی را بر نمی حساس است و هیچ

های امنیتی و شبه نظامی  تشکل و های مدنی، نهادهای دینی به جای تشکل

اند که تداوم ابزار  تقویت شده ،«بسیج مستضعفان»مانند  ،وابسته به حکومت

 .کنترل و سرکوب جامعه هستند

 
 ۀدهی اجتماعی و ساخت جامع تواند به سازمان حضور در قدرت تا چه اندازه می -س 
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 مدنی کمک نماید؟ 

 

بزرگی تواند نقش بسیار  در نهاد قدرت، می طلبان حضور اصالح -علمداری کاظم 

 .ایفا کندمدنی مستقل  ۀجامع دهی اجتماعی و ساختِ در کمک به سازمان

 ۀکه اراده و خواست آن در دولت وجود داشته باشد و حضور جامع مشروط بر آن

مدنی برای  ۀنقش جامع. حساب نیاید دولت بهمدنی مستقل تهدیدی علیه 

زمان  هم. دولت ضرور ی است مراقبت از حقوق مردم و ممانعت از خودکامگیِ

تصورش را بکنید که در . تواند بخشی از بار دولت را بکشد مدنی می ۀجامع

در این صورت بار دولت . ای هزاران نهاد مدنی و خدماتی ساخته شود جامعه

مردم خود  ،که دولت باید فراهم کند را خدماتیاز برخی  ازیر. شود تر می سبک

مدنی  ۀبه حضور فعال جامع ،وجود آید هز اگر بدمکراسی نی. کنند میفراهم 

در ( دولت)سیاسی  ۀداشتن جامع محدود نگه از ارکانمدنی  ۀجامع. نیازمند است

مفهوم شهروندی معنا  البته قانون بدون پذیرفته شدنِ. چارچوب قانون است

ولیت شهروندان دو ئحفظ قدرت در چارچوب قانون و مس ۀزیرا رابط ،نخواهد یافت

 . ه استجانب

 
 مدنی گردد؟  ۀجامع و تقویت گیری سازی می تواند منجر به شکل آیا خصوصی -س 

 

سازی از نوع ایرانی  خصوصی. سازی دارد بستگی به نوع خصوصی -کاظم علمداری 

وان و انصار حکومیتان یا عآن که در ماهیت واگذاری امکانات و تملک دولتی به ا

و در عمل منجر به کاهش سرمایه تولیدی، افرایش بیکاری،  ،سپاه پاسداران بوده

واگذاری تملک دولتی به نهادهای  .، خیرتورم و واردات افسار گسیخته شده است

. نداردسازی مطابقت  خصوصی ۀسپاه و غیره با فلسف ،دولتی مانند تعاونی نیمه

زی و ری تعهد دولت و افزایش رقابت و برنامه سازی برای کم کردنِ خصوصی

واگذاری بسیاری از اموال، از جمله نهادهای تولیدی و صنعتی قبل . مدیریت است

بسیاری از نهادهای . شد از انقالب توسط بخش خصوصی و با موفقیت اداره می

 اصطالح مکتبی واگذار شد اد مستعضفان و مدیران بهنیبزرگ بعد از انقالب به ب
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نهادهایی که روزی  -انجامید ها آندر عمل به کاهش تولید و سودآوری  که

باعث از دست دادن  ها را مصادره کرد، جمهوری اسالمی آن ،خصوصی بودند

شد، و در مواردی هم منجر به تعطیلی کارگاه و بنگاه شان  کشش رشد تولیدی

 .تولیدی و سرانجام بیکار کردن کارگران گشت

 
 مدنی توسط خود مردم و مستقل از دولت وجود دارد؟  ۀآیا امکان تشکیل جامع -س 

 

دولت فقط امکانات . مدنی باید توسط مردم ساخته شود ۀجامع -علمداری کاظم 

های  های کاری، تشکل طور طبیعی گروه هب. آورد را فراهم می قانونی و حمایتی آن

آن صنف و  های وابسته به سازند تا از حقوق افراد و گروه خود را می صنفیِ-مدنی

معلمان، کانون  ۀجامع ،کارگری، کانون وکال ۀمانند اتحادی ؛گروه حمایت کنند

ای،  خیریهبنیادهای  مدنی،-های صنفی  در کنار این تشکل. نویسنگان و غیره

داوطلب، مانند مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق  های اجتماعیِ گروه

آموزشی  و رهنگی، روشنفکری،های مختلف ف های قومی و دینی، انجمن اقلیت

. گیرند کلیه یا بخشی از شهروندان شکل می برای حراست از حقوق مدنیِ

های قومی،  مدنی بخشی از زندگی مدرن است که جای تشکل ۀگیری جامع شکل

با این تفاوت که مناسبات میان اعضا . گیرد ای و تباری جوامع سنتی را می طایفه

های  تشکل والًممع. کاری، حقوقی و اخالقی است تباری، بلکه مدنی، نه خونی و

های بزرگ، سراسری و  های کوچک محلی آغاز و گاهی به سازمان مدنی از هسته

ها را نادیده  آن ۀو نقش سازند تواند حضور  شوند که دولت نمی قدرتمند بدل می

هاهزار تشکل کوچک و بزرگ وجود دارد که  دهدموکراتیک در جوامع . بگیرد

تواند از  دمکراسی نمی. دمکراسی هستند ۀپشتوانه و نگهبان اصلی حفظ و ادام

مدنی،  ۀجامع در غیبت. مدنی محافظ آن است ۀخودش مراقبت کند، جامع

صاحبان  معموالً زیرا. شود دیکتاتورمنش می رانِگَ دمکراسی نیز تاراج حکومت

. جانبه است ی دومدن ۀدمکراسی و جامع ۀرابط. خواهند کنترل شوند قدرت نمی

یابد و در عین حال برای نگهداری  مدنی با وجود دمکراسی عینیت می ۀجامع

پذیرش این رابطه در  کشف و .کند ای ایفا می دمکراسی نقش تعیین کننده
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زیرا . جوامعی که هنوز باید به دمکراسی گذر کنند بسیار با اهمیت است

رمز و راز . شوند مدنی در نبود دمکراسی قربانی دیکتاتوری می ۀکوشندگان جامع

های تدریجی، پله به پله و تقویت هنجارها و تار و پود این  این رابطه در دگرگونی

و مدنی نیاز است  ۀجامعبه آموختن این اصل که برای دمکراسی . دو نهاد است

میان زیگزاگی  به حرکت ما را ،دمکراسی است مندمدنی نیاز ۀجامع پایداری

این پرسش اساسی و . کند یافتنی این دو هدایت می های کوچک و دست ارزش

مدنی، حقوق بشر، و دمکراسی به میان  ۀمنطقی همواره از جانب کوشندگان جامع

بستی که به یک سیکل  بن ؛بست را چگونه باید گشود شود که این بن کشیده می

پله به پله و تدریجی و کشف رابطه به همین دلیل آموختن اصل . ماند باطل می

  .با اهمیت است یافتی این نهاد ها بسیار های کوچک و دست ظریف میان ارزشٔ

 
آن  یچیست؟ خصوصیات مثبت و منف یایران ۀجامع یفرهنگ سیاس یها لفهؤم -س 

 کدام است؟ 

 

کشمکش  ایران در گذار از سنت به مدرنیته در ۀفرهنگ جامع -علمداری کاظم 

که فرهنگ  در حالی. فرهنگ سیاسی ایران نیز از این قاعده جدا نیست. است

همپای غرب پیش رفته، در  ،مادی، استفاده از تکنولوژی مدرن در زندگی مردم

ها، و هنجارهای اجتماعی پیشرفت زیادی حاصل  های غیر مادی، یعنی ارزش الیه

درت سنتی نظام زیر ق نیز دست آمده بود هاز آنچه در گذشته ب بخشینشده، و 

های فردی،  ویژگی فرهنگ مدرن، پذیرش آزادی. اسالمی پس زده شده است

ها  ها و ارزش گیری این ویژگی دولت از شکل. مدنی است ۀدمکراسی و جامع

در . داند گو می پاسخ دولت رادموکراتیک فرهنگ سیاسی . کند جلوگیری می

ات، به ویژه مقامات غیر گویی برای مقام که در نظام کنونی ایران پاسخ حالی

حتا از  هنوز فرهنگی بر فضای سیاسی ایران حاکم است که. انتخابی وجود ندارد

این نگرش مانع . شود گذاری کشورهای غربی در ایران نگران می ضرورت سرمایه

 ۀمراود زیرا نگران است که همراه سرمایه و ،رشد فرهنگ دمکراسی در ایران است

 .خواهی نیز به ایران منتقل شود دمکراسیهای  ارزش ،فرهنگی
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 را تعریف کنید؟« اخالق سیاسی»در معنای فراگیر، و « اخالق»ممکن است  -س 

 

 ، وشناسی یعنی رعایت حقوق دیگران اخالق از دید جامعه -علمداری کاظم 

توان به پایه و  از همین دریچه می .اخالقی یعنی ضایع کردن حقوق دیگران بی

اخالقی عمل کردن در پرتو منافع جمعی یا . قوانین اخالق نگاه کرداساس 

شود که  انسان زمانی موجود اخالقی شمرده می .همگانی عمل کردن است

عمل اخالقی هم در شکل، هم در . که تابع جمع بشود کند، نه آن اجتماعی عمل 

 . محتوا و هم در هدف باید بر اصل باال منطبق باشد

، یا قانونی عمل یعنی رعایت حقوق سیاسی دیگران اخالق ،سیاسی ۀدر حوز

. ندارد نداشته و گران ایران جایی در مرام و مکتب حکومتاصلی که  کردن؛

توجه به  سیاست ماکیاولی، و بی« نتیجه محور» ۀجمهوری اسالمی بر اساس نظری

این سیاست که فقط . آمد فرآیند قدرت سیاسی برای مردم استوار بوده است پی

. اندیشد، در شکل، محتوا و هدف ناقض حقوق انسان است به حفظ قدرت می

. اهلل خمینی، بنا نهاده شد اساس این سیاست توسط رهبر جمهوری اسالمی، آیت

مشروط به رعایت هر قانون یا اصول اخالقی این که حفظ نظام، بدون از نظر او 

اسالم در  یوقتباشد، اصل است، و موفقیت در حفظ قدرت سیاسی اصالت دارد؛ 

 ریارتکاب محرمات و امور غی، جاسوساز جمله  -هر کاری مجاز است خطر است،

بر . است ه واجببلک ،زیحفظ نظام جا یبرای، حتا کنار نهادن نماز و روزه، اخالق

است که شما شرب  نیا به وابسته مسلمان کیاگر حفظ جان های او  اساس گفته

ی نیاهلل خم تیآ .واجب است بر شما د،ییواجب است بر شما، دروغ بگو د،یخمر کن

« اوجب واجبات» را یحفظ نظام اسالم یاسیقدرت س گونه اصالت دادن به با این

  . خواند

های  حقوق دیگران توسط صاحبان قدرت در تمام حوزهتجاوز به بر همین اساس 

ضایع کردن حقوق دیگران یعنی دامن زدن به . دهد ایران رخ می زندگی در

اگر این امر توسط نهاد حکومتی و . اخالقی وگسترده کردن آن در ابعاد زندگی بی
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و  شود می اخالقی توجیه د رخ دهد، بینکه باید مدافع حقوق همگان باش ،دینی

خود به یک  ،اخالقی، یا ضایع کردن حقوق شهروندان بی ؛ یعنییابد ترش میگس

اخالق،  در چنین شرایطی .شود هنجار اجتماعی عادی یا پذیرفته شده بدل می

این  ۀهر س. شود و اهداف پسندیدۀ افراد از جامعه گرفته می ،های فرهنگی ارزش

در . سیب دیده استشدت آ ایران به ۀدر جامع ،برای بهزیستی ها نیازمندی

کلی از هم پاشیده شده و  هجمهوری اسالمی انتگراسیون اخالقی و ارزشی جامعه ب

از این فضا کسانی که در . گرا گرفته است انتگراسیون زورمدار و منفعت را جای آن

یعنی )شده  ضایع چون جامعه با اخالقِ. برند اند بیشترین بهره را می قدرت

چالشی برای قدرت حاکم محسوب ( حقوق یکدیگر تفاوتی افراد نسبت به بی

این وضعیت عامل پراکندگی بیشتر مردم، رقابت مسموم، تقلب، . شود نمی

نخبگان جامعه نسبت به اعتمادی نسبت به یکدیگر و  گسترش فساد مالی و بی

 .است

حداقل در مناسبات سنتی  .مستقیم وجود دارد ۀشک میان دین و اخالق رابط بی 

اعتقاد دینی از طریق  .شوند ین منبع و مفسّر اخالق نیز شمرده میمتولیان د

مانده و خرافی، دین  مناسک دینی سنتی، عقب. شود مناسک دینی تقویت می

در قدرت سیاسی  را سازد و جایگاه مراجع سنتی مانده و خرافی می عقب

 ۀساخت هزاران امامزاده و اماکن مذهبی دیگر در دور. کند تر می مستحکم

سابقه برای  های بی مهوری اسالمی در گوشه و کنار کشور، فراهم کردن فرصتج

هایی پر از مصائب و مشقات  مداحان خوش صدا به منظور بازسازی صحنه

کننده و  پیشوایان دین در اشعار ریتمیک و دلنشین، در رفتارهای گروهی تحریک

ها، و یا  اعی تودهآور با انگشت گذاردن بر احساسات و روانشناسی اجتم یا خلسه

ساخت و تقویت خرافات تا حد ایجاد تصورات غیر عقالنی برای حل مشکالت 

مردم از راه توسل به اماکن زیارتی و دخیل بستن، یا نسبت دادن مصائب مرگ 

هایی از گسترش خرافاتِ   آفرینِ طبیعی مانند سیل و زلزله به گناهان مردم، نمونه

ن ذهنیت جامعه توسط نهاد قدرت دینی و ساختاری برای ایستا نگاه داشت

 . جویان از آن است منفعت ۀاستفاد

 است تالش برای مدرن کردن مناسک دینی، خدمت به اخالق مدرنکه  در حالی
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استفاده متولیان  ءسو و حفظ مناسک سنتی به حفظ اعتقادات سنتی و خرافی و

دینی که از طریق اعتقادات . کند کمک میآن از مردم از کانال اعتقاداتشان 

گردد که  شود به یک قدرت اجتماعی بدل می مناسک دینی ساخته و تقویت می

این اعتقادات از طریق نمادهای دینی افراد . در خدمت متولیان آن اعتقادات است

چون نهاد قدرت سیاسی در ایران متولی این . سازد متصل می هایی را به گروه

. گیرد دین به دین را در کنترل خود میذهنیت معتق ،شود نمادها شناخته می

ساختار  ،شود از کانال مناسک دینی به ذهنیت افراد منتقل می هنجاری تعهدات

ببینند که  طور همانرا  جهانشود که آنها  و سبب می ،سازد ذهنی آنها را می

به عبارت دیگر عقالنیتی در عمل اخالقی آنها  .خواهند متولیان سنتی دین می

  .سنتی ایران است حکومتپیوند میان مردم سنتی و  رمزِاین  .نیست

پیشامدرن، اخالقی رفتار کردن به  ۀسنتی یا دور ۀمدرن برخالف جامع ۀدر جامع

برعکس، ذهنیت فردِ . هایِ جمع نیست معنای پیروی از  سنت متداول یا ارزش

از  این استقالل ناشی. اخالقی در استقاللِ ارادۀ آزادنه و آگاهانۀ او است

اخالقی  فهمگونه  این. مدرن است ۀسکوالریزاسیون، و پیشرفت عقالنیت در جامع

علت و  ۀو رابط (مدرن و پیشامدرن) مفاهیم اساسی مانند زمان، مکانتابعی از 

های نرسیده  ای که به این ویژگی در جامعه  .شود می  (عقالنیت در جامعه) معلولی

، یا احکام مناسک دینی های قدرت غالب بر جامعه، ازجمله باشد، فرد تابع ارزش

 . شود الهی می ۀمتولیان دین با ادعای داشتنِ پشتوان

 
 یفرهنگ سیاس یاخالق یشناس آسیب ۀهمین بحث، کمی هم دربار ۀدر ادام -س 

  کنید؟ صحبت می ایرانیان

 

شناسی اخالقی فرهنگ  در ارتباط با این پرسش، یعنی آسیب -علمداری کاظم 

ویژه ایدئولوژی دینی، بر سیاست را نیز به  ایدئولوژی، به ۀسیاسی ایران، باید غلب

گر هر رفتار و عمل غیر  توضیحات پاسخ قبلی اضافه کرد، که دین را توجیه

کننده در توجیه رفتار انسان  ایدئولوژی یک نیروی ذهنی تعیین. کند اخالقی می

انسان انسان با  ۀدر دین سنتی، اساس جلب رضایت خداوند است؛ و رابط. است
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زیرا فرد برای جلب . ریزد هم می گونه تمام معیارهای اخالقی به این. مهم نیست

داند، و آن را به  اهمیت می های دیگر را بی رضایت خداوند رعایت حقوق انسان

کاری، حتا ارتکاب  گویی، نقض حقوق دیگران، خالف دروغ. کند سادگی نقض می

 . پذیر باشد تواند توجیه خداوند می به فساد و جرم و جنایت با نیت کسب رضایت

قتل خودسرانه، نیازی به  فردی که با فتوای مجتهدی مرتکب قتل شده، برخالف

کافی است خداوند او را ببخشاید، یا با .کسب بخشایش از جانب قربانی خود ندارد

فتوا خود به معنای قضاوت  ۀکه حکم مجتهد صادر کنند رضایت خاطر بپذیرد

 . گونه انجام گرفت ای این قتل های زنجیره. خداوند برای اوستدرست و رضایت 

پذیرد  شود فتوای قتل صادر کند، نه  هر کسی می اما نه هرمجتهدی حاضر می

تنها افرادی که ویژگی یا توان انجام جنایت . فتوای قتل یک مجتهد را اجرا کند

یدتی و در آنها هست در خدمت اهداف مجتهدینی که برای حذف مخالفان عق

ظرفیت روانی . گیرند شوند، قرار می سیاسی خود متوسل به زور و خشونت می

ها نیز  باندهای مافیایی و دولت.  انجام جنایت باید در  افراد وجود داشته باشد

گونه افراد را به استخدام خود در  برای حذف مخالفان سیاسی و رقبای خود این

 . ستقیم با ایمان دینی افراد نداردکشی رابطۀ م بدین ترتیب آدم. آورند می

گونه افراد در ایران وجود  ای میان برخی مجتهدین و  این طور تاریخی رابطه به

پس از انجام جنایت، هم صادرکننده و هم مجری حکم با انجام . داشته است

کنند و از ذهنیت گناهکاری رها  مناسک دینی از خداوند طلب آمرزش می

ه برای این ذهنیت مهم است رعایت اصولی است تا حکم، تنها چیزی ک. شوند می

 . شود حکمِ خداوند قلمداد 

زیرا . کنند بدین ترتیب شخص آمر و مجری اوامرِ او وجدانی آزاد و آسوده پیدا می

طور مثال، نماز  به. دانند خود می  اند، بخشی از وظایف دینی هر آنچه را کرده

اما اگر قتلی برای . ستوجب مجازات اخروینخواندن و روزه نگرفتن گناهی است م

فتوا دهنده هم بر اساس اعتقاد دینی . رضای خدا انجام گرفت مجازاتی ندارد

 ۀپنهان نیست که استغاث. کند اش در نادرستی کار خود شک نمی پذیرفته شده

متولیان دینی به درگاه خداوند، از طریق عبادت بیشتر مانند نماز شب خواندن، 

، به زیارت اماکن مقدس رفتن، و اوقاتی را به هر شکل در استغاثه صدقه دادن
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زمانی که . آید حساب می اخالقی، یا کسب پاداش آخروی به گذراندن، جبران بی

گونه  متولیان دین دستگاه قدرت سیاسی را نیز در اختیار خود داشته باشند این

 ۀری و جنایت در حوززیرا خالفکا. شود اخالقی بر فرهنگ سیاسی نیز غالب می بی

متولیانی . یابد شود، توجیه دینی می سیاست، که با احکام متولیان دین صادر می

دلیل هم  ۀکنند نیازی به ارائ گونه عملیات را صادر می که احکام و فتاوی این

اینها مواردی از تولید، . خوانند زیرا حکم خود را برابر با حکم خداوند می. ندارد

اخالقی ها گسترده در نظام دینی جمهوری اسالمی است که به  یتوجیه و تداوم ب

دیگرش اختالس از اموال عمومی است  ۀنمون. یک هنجار اجتماعی بدل شده است

 .شود که با نیت کمک به دین بسیار ساده توجیه می

 
  ایران ممکن است؟ ۀدر جامعاندازه   نافرمانی مدنی چیست، و تا چه -س 

 

نافرمانی مدنی، یعنی نا دیده گرفتن قانون ظالمانه که دولت  -علمداری کاظم 

آن مردم  بعِتکمتری و به  ۀحکومت و در درج/ در ایران دولت. کند اعمال می

 ،خود ۀیا نمایند ،خود آنِ چون دولت را از. رعایت قانون نیستند  بند پای

که فرمانبرداری ای معنی دارد  به عبارت دیگر، نافرمانی مدنی در جامعه. دانند نمی

ای که دولت حد و مرزی برای شکستن قانون  در جامعه. از قانون حاکم باشد

 . شناسد، نافرمانی مدنی کارگر نخواهد بود نمی

در ایران سازمانی برای . یافته باشد نافرمانی مدنی باید سازمان ،گذشته از این

، یا رمانی دینی استتر از نافرمانی مدنی، ناف سهل. شود هدایت این امر دیده نمی

طور مثال  هب. آن حاکم نیست که قانونی بر ایجاد مراسم و مناسک متوازی است

سرشناس و حامی حقوق مردم  ونجمعه توسط  روحانیایجاد آلترناتیو نماز

دولتی و در موازات آن انجام بگیرد های غیر تواند در شهرهای مختلف و مکان می

شوند؟  آیا چنین افرادی یافت می. دین انحصاری دولتی را بشکنند ۀتا مردم حلق

شخصی مانند آقای خاتمی حاضر است در تهران در پارک شهر،  ، آیاطور مثال هب

در دانشگاه ملی یا دانشگاه تربیت معلم، یا هر مکان مناسب دیگر امامت نماز 

دین  از افرمانیتوان به ن جمعه را بر عهد بگیرد؟ سطح نافرمانی مدنی را می
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  .این آزمونی برای طرفین، دولت و مردم است .حکومتی پائین کشید

 

اعتقاد و برداشت آزاد و متفاوت از دموکراتیک آزاد و  ۀیکی از ویژگی های جامع

دین، مراسم و مناسک آن است، حتا در میان معتقدان به یک دین مانند 

دینی در انحصار گرفتنِ  های دیکتاتوریِ در برابر، یکی از ویژگی. مسیحیت

هرکس جز آن بکند و یا بیاندیشد که حکومت . برداشت و تفسیر از دین است

شود و این ممکن است تا حد  خواهد، در تخالف یا تضاد با دین خوانده می می

 ۀاین ویژگی جامع. همراه دارد اتهام ارتداد پیش برود که مجازات مرگ به

جمهوری اسالمی ( های یکی از فرآورده: یا) ۀداستبدادی و قرون وسطایی و فرآور

دموکرات خواه و  دارانِ آزادی بست باید توسط دین این بن. برای مردم ایران است

 .به مردم نشان داده شود

 
نزد )  ها آنطلبان در حکومت تا چه اندازه باعث سلب مشروعیت از  حضور اصالح -س 

 طلبان دارد؟  اثری در مقبولیت اصالحشود؟ آیا این حضور  می( مردم و افکار عمومی

 

 ،تحمیلی حکومتو دموکراتیک غیر های  مخالفت با شیوه -علمداری کاظم 

های مناسب حضور مردم در  باید در پی راه. منفعل ماندن در انتخابات نیست

 ،قدرت سیاسی در برابرِ ، وقدرت مدنی، اجتماع، فرهنگی و سیاسی بود ۀعرص

نفس حضور در دولت چیزی را مشخص . وجود آورد هقدرت اجتماعی موازی ب

حضوری که با کسب اجازه از رهبر باشد، و . چگونگی حضور مهم است؛ کند نمی

بلکه بسیار مضر هم هست  ،تنها مفید نیست او، نه ۀتابع اراد یها تصمیمبر اساسِ 

 . اعتمادی مردم را بیشتر خواهد کرد و بی

 

باید حق حاکمیت مردم، یعنی حقوق برابر  طلبان برای حضور در حکومت اصالح

شهروندی، حذف نظارت استصوابی، و نظارت سازمان ملل در برگزاری سالم 

ها  آن ۀدربار اجرای آن پا فشاری کنند و دائماً انتخابات را تبلیغ، ترویج و بر

 این امر ممکن است منجر به از دست دادن کسب چند امتیازِ. بگویند بنویسند و



 دموکراسی و توسعه در ایران/  913

نخست، . مهم و مثبت در بر خواهد داشت ۀر دولت شود، اما دو نتیجنداشته د

کنندگان حقوق مردم برای شرکت در  ا ضایعیشود که سازشکاران  مانع از آن می

کراسی و ومهم برای دم و این درسی بزرگ. قدرت آرای مردم را کسب کنند

 ۀا سرمایطلبان با ایجاد قدرت اجتماعی ی دوم، اصالح. حقوق همگان خواهد بود

خود را نزد مردم بازسازی  ۀرفت اجتماعی در برابر قدرت سیاسی اعتبار از دست

شان مهم برای( رعایت حقوق دیگران)دهند که اخالق  زیرا نشان می. خواهند کرد

طلبان بدون آرای مردمی که با والیت فقیه  اصالح .انتخاب شدن است، نه صرفاً

 . توانند انتخاب شوند نمی ،اند مخالف

گذشته از این در انتخابات ریاست جمهوری، مملکت بیش از یک رئیس جمهور 

طلبان  کاران نخواهند گذاشت کاندیدای اصالح م محافظهقدر مسلّ. نخواهد داشت

خود را صرف  ۀبنابراین، خردمندانه آن است که سرمای. واقعی انتخاب شود

 ۀکنند تا آزمودن چندبار -اجتماعی  ۀسرمای-م در میان مرد بازسازی اعتبار خود

آموزی  انتخابات گذشته برای درس ۀآیا تجرب. شانس خود برای قدرت گرفتن

خواهند زیر  کرات صف خود را از کسانی که میوطلبان دم کافی نبود؟ چرا اصالح

کنند و با  جدا نمی ،نامشرع کنونی سهیم شوند نام اصالحات در قدرتِ

شوند؟ این یک خطای بارز است که کسی  صف نمی غیرمذهبی همهای  کراتودم

 .دپرهیزبخواهان  کراسیودم باهمکاری و همبستگی  از اما کراسی باشدومدعی دم

                                                                        
  ۱۳۸۵ :تاریخ مصاحبه -                                                                        
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 در ایران؟ دموکراسیسوسیالهای  امکان
 

 با کاظم علمداری  برکلی در  پویا رادیو گفتگوی

 مهدی ذوالفقاری 

 
 

کراسی را تعریف کنید و مختصری از ودمممکن است سوسیال: هدی ذوالفقاری م

 در جهان بگویید؟  گیری و گسترش آنشکل ۀتاریخچ

 

توان ترکیبی از را می« دولت رفاه»دموکراسی، یا سوسیال :دکتر کاظم علمداری

وجهی از . سوسیالیسم دانستداری لیبرال، اومانیسم و سرمایههای ویژگی

طبقاتی و ماتریالیسم تاریخی مارکس گرفته  ۀدموکراسی از تئوری مبارزسوسیال

یگر آن از شعارهای انقالب وجه د. شده و با جنبش کارگری اروپا آمیخته است

«ِ برادری» ۀاژگیرد، که بعدها وریشه می« آزادی، برابری، برادری»یعنی  فرانسه

 . جایگزین شد« همبستگی»برابری جنسی، با  ۀآن، به نشان

کردند که سوسیالنظران چپ فکر بعد از فروپاشی بلوک شرق برخی صاحب

یک از اما هیچ. گیردهای حزبی در بلوک شرق را میکراسی جای دیکتاتوریودم

دموکراسی بدل کشوری با سیستم سوسیال کشورهای با نظام کمونیستی سابق به

سوسیال. رالیسم در این جوامع بودلیب ۀنشدند؛ دلیل آن هم نبودنِ سابق
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این ویژگی باید در . کراسی نیاز داردودمکراسی به آزادی فردی یا لیبرالودم

بدون آن . فرهنگ و مناسبات اجتماعی جامعه جا افتاده و پذیرفته شده باشد

اگر . اسی در یک جامعه را داشتکرودموجود آمدن سوسیالنباید انتظار به

اند، کراسی را نداشتهودمالیستی سابق آمادگی پذیرش سوسیالکشورهای سوسی

فرآیند طوالنیِ . را ندارندشرایط آن  طور قطع کشورهای دیکتاتوری مانند ایرانبه

لهای الزم برای برقراری و پذیرش سوسیافراهم آوردن شرایط و آمادگی

 .کراسی گذر کندودمعه باید از مسیر لیبرالدر یک جامکراسی ودم

 : برای برقراری سوسیال دموکراسی سه اصل ضروری است

کس نباید به دلیل هیچ. سیاسیِ باز و آزادیِ قابل دسترس برای همگان ۀجامع.۷

طبقه، نژاد، مذهب و یا جنسیت از امکان مشارکت سیاسی و سهیم شدن در 

 .محروم شوددموکراتیک قدرت 

قدرت اقتصادی باید توسط همان . اقتصاد باز و قابل دسترس برای همگان. ۰

با توجه به این امراقتصاد . کسانی که در قدرت سیاسی سهیم هستند اداره شود

فقط اقتصاد بازار امپریالیستی، یعنی تبدیل . بازار آزاد نباید کنار گذاشته شود

 .اید حذف شوندثروت خصوصی به نفوذ سیاسی و امتیازهای اجتماعی، ب

. سیاسی و اقتصادی در برابر رفاه یکدیگر ۀمسئولیت جمعی اعضای جامع. ۵

. طور نسبی مدعی منابعی از کل جامعه هستندشهروندان و کارگران همیشه به

شکل دقیق مشارکت سیاسی و شهروندی اقتصادی، و توزیع امکانات رفاهی 

بدین معنی که . استکراتیک دمو ۀوگوی جامعدار و قابل گفتازموضوعات ادامه

 .تعهدات اجتماعی با تغییر شرایط جامعه همواره قابل بازنگری هستند

دو معنای مستقل  ۀسو از دو واژه در برگیرندکراسی از یکودمبنابراین، سوسیال

تشکیل شده و از سوی دیگر، از « کراسیودم»و « سوسیالیسم»سیاسی -اجتماعی

داری، مالکیت خصوصی، سود بَری و رقابت آزاد سرمایهنظر اقتصادی، به مناسبات 

کراسی برابری حقوق سیاسی، حقوق ودمدر سوسیال. و منصافه معتقد است

اما مانند هر کشور سرمایه . شودشهروندی، حقوق مدنی و آزادی فردی رعایت می

تفاوت سوسیال. کراسی برخوردار باشد برابری اقتصادی نیستوداری که از دم

اسی با سرمایه داری لیبرال کمی است و آن در کاهش تفاوت طبقاتی و کرودم
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مسئولیت دولت برای فراهم آوردن خدمات اجتماعی رایگان از راه مالیات 

شدند خدمات اجتماعی در جوامعی که سوسیالیستی خوانده می.  تصاعدی است

 . کراسی و آزادی وجود نداشتورایگان وجود داشت اما دم

 ۷۰۴ای اسی که در شکل حزبی، در کشورهای اسکاندیناوی، تجربهکرودمسوسیال

شکل. سال است که در بخشی از اروپا حاکم بوده است ۱۴ساله دارد، بیش از 

و  کراسی در این جوامع به زمان کارل مارکسودمهای سوسیالگیری زمینه

 ۀکه درباردر نتیجه زمانی . گرددخواهی انقالب کبیر فرانسه برمیشعارهای برابری

های سوسیالیستی مارکس شود، باید به تئوریکراسی صحبت میودمسوسیال

داری تر سوسیالیسم تخیلی، فئودالی و ماقبل سرمایهاگر چه پیش. توجه کرد

یافتنی بدل کرد، و های دستها را به تئوریوجود داشت، ولی مارکس آن

دستیابی و عملی، نه  یعنی قابل -دانستسوسیالیسم مورد نظر خود را علمی 

از سوسیال دمکراسی کار نکرد، « دمکراسی»هرچند مارکس نیز بر وجه . تخیلی

یا خیلی کم به آن توجه کرد، و برتری عمده را به وجه برابری اقتصادی یا طبقاتی 

 ۀعنوان اولین مرحلالبته مارکس به نظریه و ساخت دیکتاتوری پرولتاریا به. داد

اما  دیکتاتوری پرولتاریا در عمل ضد دمکراسی . کرد ساخت سوسیالیسم توجه

بعد . .توانست ساختار و یا فرهنگ ضروری سوسیال دمکراسی را بسازدبود و نمی

هشتاد و نود قرن نوزدهم افرادی چون جان هابسون  ۀاز مارکس در اواخر ده

(John Hobson) ، هیل فردینگ(Hilferding)   و کارل کائوتسکی(KarlKautsky ) و

کراسی نظریات مارکس را ودمسوسیال ۀگستر  ۀهای برجستدیگر شخصیت

تحلیل کرده، نتیجه گرفتند که سوسیالیسمی که مدّ نظر مارکس بوده، نه از 

. تواند به نتیجه برسدطریق انقالب بلکه از طریق پارلمان، و انتخابات آزاد می

که مارکس به آن معتقد سوسیالیسمی کردند  ۀیعنی پارلمانتاریسم را وارد عرص

سرسختانه به انقالب و دگرگونی بنیادی و  در مقابل البته افرادی مانند لنین. بود

ای که بتوان سوسیالیسم را گونهداری معتقد بودند، بهسرمایه ۀساختاری جامع

مهمی که باید در این تاریخچه گنجانده شود این  ۀنکت. های آن بنا نهادبرخرابه

کرد و به آن معتقد بود، است که سوسیالیسمی که مارکس از آن صحبت می

داری لیبرال شکل صنعتی و سرمایه ۀنیازهایی دارد که بر بستر رشد جامعپیش
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این معنا، اگر از نگاه مارکس به سوسیالیسم نگاه کنیم، رشد صنعت و به. گیرندمی

مارکس . کراسی استودمنیاز سوسیالداری لیبرال پیشولید ثروت توسط سرمایهت

آن اعتقاد  ۀمعتقد به تقسیم یا توزیع فقر نبود؛ به تولید ثروت و توزیع عادالن

داری انحصاری و نه در سوسیالیسم روسی و چینی داشت؛ اصلی که نه درسرمایه

تواند داری و صنعتی نشده نمییهای که هنوز سرماقاعدتاً جامعه. حاصل شده است

ولی سران احزاب . به ثروتی الزم برای توزیع عادالنه دسترسی داشته باشد

شود سرمایهکمونیستی در بلوک شرق بر اساس نظریه لنین، باور داشتند که می

دیدگاهی که مشکالت  -بُر زد و مستقیم به سراغ سوسیالیسم رفتداری را میان

خواستید آنها با تکیه بر همین نظریه می. وجود آوردکشورها بهزیادی در این 

ی مانند یمن، افغانستان، اتیوپی و  کامبوج را با زور جوامع فقیر و عقب مانده 

کنندگی عامل اقتصادی از نظر مارکس از قضا تعیین. نظامی سوسیالیستی کنند

نظریه نادیده  در همین وجه رشد صنعت و تولید ثروت نهفته است که در این

 . گرفته می شد

داری به نوع در کشورهای سرمایه( Keynesian economics)اقتصاد کینزی 

مانند  -کراسی ودمهایی از نظام سوسیالدیگری شرایط رفاه اجتماعی یا ویژگی

را بعد از بحران  -بیکاری و سالمندی ۀخدمات اجتماعی شهروندان، بیم ۀبیم

امروز شرایط نسبت به . فراهم آورد ۵۰-۷۹۰۹های داری در سالبزرگ سرمایه

. گذشته تغییر کرده است، و احتماالً در آینده نیز شبیه امروز باقی نخواهد ماند

بخش خدمات اقتصادی جای صنایع سنگین را گرفته، و به همان نسبت از 

این دگرگونی . سفیدها افزوده شده استجمعیت کارگری کاسته و به جمعیت یقه

 .دموکراسی نیز اثر گذاشته استی در وضعیت سوسیالساختار

دموکراسی در بخش تولید و توزیع ور خالصه، ساختار اقتصادی سوسیالطبه

در . گیردداری است و براساس مالکیت خصوصی و سودبَری شکل میسرمایه

های سوسیالیستی یا دولت رفاه اضافه، و درصد سودبَریِ بخش مصرف، ویژگی

این امر از طریق افزایش تصاعدی مالیات بر . شوددود میبخش خصوصی مح

. گیرد تا فراهم آوردن منابع تأمین خدمات اجتماعی ممکن شوددرآمد انجام می

بر این اساس در کشورهای اسکاندیناوی توزیع بخش نسبتاً بزرگی از درآمد 
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از  گیرد، مالیاتی که هم از سود و همصورت می ناخالص ملی از طریق مالیات

ها منتقل پول از این راه به خزانه دولت و شهرداری. شوددستمزدها دریافت می

هایی چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شود و سپس در بخشمی

 ۀنگهداری از کودکان، نگهداری از سالمندان، حقوق بازنشستگی، کمک هزین

 .شودبیماری به شهروندان باز پرداخت می ۀکودک و بیم
 

کراسی را در ایران ودمر، زمینه و شرایط برقراری سوسیالتدر یک نگاه باریک - س

 کنید؟ گونه ارزیابی میهامروز چ

 

دلیل آن . زیادی دارد  ۀکراسی فاصلودمایران هنوز با سوسیال -علمداری کاظم 

کراسی و وکراسی بر بستر دمودمطور که گفتم، این است که سوسیالهمان

فرهنگ . اندگیرد، و هر دو این عوامل در ایران غایبلیبرال شکل میداری سرمایه

کراسی افزون ودمسوسیال. در ایران بسیار ضعیف استمراعات حقوق همگانی هم 

بر تولید ثروت و تعدیل افزایش تصاعدی مالیات ثروتمندان برای تأمین منابع 

شهروندی، های خدمات اجتماعی به فرهنگ دموکراسی، رعایت حقوق هزینه

های صنفی و بهمدنی، احزاب مستقل سیاسی، اتحادیه ۀمداری، جامعقانون

این عوامل . اجتماعی و مناسبات آزاد و آزادی فردی نیاز دارد ۀاختصار، به سرمای

اظهارات برخی از . بَر استها زماناند و ایجاد آنتمامی در ایران غایبتقریباً به

اند، از سوسیالیسم در بلوک شرق سَرخوردههای سابق نیز که از شکست چپ

کراسی گرایش پیدا ودمشی ندارند، و در نتیجه به سوسیالداری دل خوسرمایه

 ۀدانند، بیشتر از روی سابق، این نظام را از جمله برای ایران مناسب میکرده

ولی باید به غیبت پیش. ذهنی و ایدئولوژیک، و البته از دید خیرخواهانه است

نیتی نسبت به خوش. کراسی در ایران توجه کردودمسوسیالهای پیدایش زمینه

باید . کندکراسی برقرار نمیودمداری، سوسیالسوسیالیسم و بیزاری از سرمایه

شود و ساخت دمکراسی چگونه ساخته می نیازهای سوسیالتوجه کرد که پیش

کافی، صنعت پیشرفته، و ایران هنوز رشد اقتصادی . کشدآنها چه مدت طول می

اقتصاد . کراسی را نداردوساز برای برقراری دمفرهنگ مناسبات اجتماعیِ زمینه
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طور عمده نه از راه تولیدات صنعتی،  بلکه از طریق فروش منابع زیر ایران به

 ۀمواد مصرفی در زمینحتا شود، و بسیاری از صنایع و زمینی و طبیعی اداره می

به عبارت دیگر بخشی از ثروت طبیعی . واردات وابسته استکشاورزی همچنان به 

فساد مالی و . شودایران در ازای واردات مواد مصرفی روزانه از کشور خارج می

ما در . سیاسی و سقوط اخالقی نیز خود بر این مشکالت ساختاری افزوده است

قالب کم خواستش از انمداری که دستشهروندی و قانون ۀایران هنوز با پدید

های اتحادیه. احزاب سیاسی مستقل نداریم . مشروطه شروع شد فاصله داریم 

اجتماعی  ۀبه عبارت دیگر ایران از سرمای. مدنی مستقل نداریم  ۀصنفی و جامع

 .مالی تولید برخوردار نیست ۀالزم در کنار سرمای

برده  افزون بر این شکاف طبقاتی در ایران بخش بزرگی از جامعه را در فقر فرو

ایران به  ۀسال از اولین انتخابات در ایران هنوز جامع ۷۷۴با گذشت . است

البته به این معنی نیست که برای کسب . برگزاری انتخابات آزاد دست نیافته است

 کشورهای اسکاندیناوی را طی کند، ۀسال ۷۳۴ها ایران باید راه شرطاین پیش

اند نیز به دست آوردهه بدموکراتیک  چه کشورهای سوسیال ولی جهش به آن

 . زودی برای مردم ایران فراهم نخواهد شد
 

توان هایی که برشمردید، آیا میبا وجود مشکالت اقتصادی و فقر، و دشواری -س 

امروز ایران  ۀکراسی را یک انتخاب یا آلترناتیو مناسب برای جامعودمهمچنان سوسیال

تواند با الگوبرداری از سیستم اروپای شمالی و کشورهای دانست؟ و آیا این آلترناتیو می

 دست آید؟اسکاندیناوی به

 

در حال حاضر، به تمام دالیلی که در پاسخ به پرسش قبل  -علمداری کاظم 

از یک دیکتاتوری . آوردم، برگزیدن و برقرارکردن چنین آلترناتیوی ممکن نیست

کراسی ودمتوان سوسیالنظامی نمی –کهنه و مذهبی و ساختار حقوقی فقهی 

سیستم پارلمانتاریسمی، احزاب آزاد، فرهنگ  ۀحداقل احتیاجات عمد. ساخت

کدامشان در ایران مداری است؛ که هیچمداراگری، جدایی دین از دولت و قانون

بینانه به مشکالت فعلی ایران پرداخته، بنابراین بهتر است واقع. موجود نیست

 . حل پیدا کنیمها راه برای آن
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تولیدی است، که داری مافیایی غیراقتصاد ایران از نوع اقتصاد دولتی و سرمایه

بازی، دروغ و فساد واردات کاال را همراه با زد و بندهای باندهای سود بر، پارتی

. ماندگی نگهداشته و فقر را گسترش داده استجایگزین کرده، جامعه را در عقب

توانستند الگوی ایران ر جهان وجود داشته و دارد که میهائی ددر حالی که مدل

ردیف خود همانند برزیل ، کره توانست در سطح کشورهای همایران می.  باشند

جنوبی ، آرژانتین ، مکزیک و  ترکیه رشد کرده و فرهنگ و سیاستش را نیز به 

خواست . کرده باشددموکراتیک اش درگیر تغییرات موازات رشد اقتصادی

ما برای  ۀهای گذشتدمکراسی برای ایران امروز همانند آرزوی سوسیال

یابی به طور که آن آروزها خام بود، خواست دستدرست همان. سوسیالیسم است

یست که معنا نالبته این بدان. کراسی در ایران امروز نیز خام استودمسوسیال

سوسیال ۀماً واژمسل. کراسی دست پیدا نکندودمایران در آینده به سوسیال

کراسی برای کسانی که در گذشته به سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا فکر ودم

زیرا هم سوسیالیسمی . آهنگ و خواستی پسندیده استای خوشکردند، واژهمی

را که در گذشته به آن معتقد بودند در خود دارد، و هم دمکراسی را که امروز به 

تر، همواره، قابل ای بهتر و سالمایجاد جامعه تالش برای. اندآن معتقد شده

ترین البته که این ساختار مطلوب. اما نباید گرفتار تخیالت شد. تحسین است

کراسی کشورهایی مانند وشکل سیاسی در دنیای کنونی است، و معایب دم

من هم اگر ایران به . بودکاش برای ایران هم  ممکن میآمریکا را ندارد، و ای

اما آیا این امر در ایران . کراسی دست یابد بسیار خوشحال خواهم شدودمسوسیال

 . امروز عملی است؟ از دید من خیر

خیز و مانند ایران دارای نروژ یک کشور نفت. شما به کشوری مانند نروژ نگاه کنید

کراسی و پارلمانتاریسم توانسته است راه حل ونفت فراوان است، که با اتکا به دم

ای این درآمد نه گونهمطلوب از درآمد نفت پیدا بکند، به ۀای برای استفادعاقالنه

های آینده امروز نروژ  بشود، بلکه  برای نسل ۀتنها صرف خدمت اجتماعی جامع

اما . خیز و دارای نفت فراوان استایران هم کشوری نفت. گذاری گرددنیز سرمایه

های واردات کاالهای صرف هزینهگذاری جای سرمایهفروشد و بهنفت را می

نگر و یک پیشرفته و آینده ۀاین یک نمونه از تفاوت یک جامع. کندمصرفی می
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 . مانده استعقب ۀجامع

آلی برای ایران ای ایدهتواند نمونهمدل نروژ در مورد استخراج و فروش نفت می

ت مردم در کراسی، مشارکوولی ابتدا باید یک حکومت پارلمانی واقعی، دم. باشد

اقتصادی  ۀهایی شبیه به نروژ در حوزقدرت و حاکمیت مردم شکل بگیرد تا شیوه

هایی که به مردم امکان بدهد در ارتباط و شیوه. کار گرفته شودو صنعتی به

دست شان را بهاندرکنش فکری حق انتخاب سرنوشت خود و کنترل ثروت ملی

رچوب فرهنگی بر چنین مناسباتی در ایران نه سیستم قانونی و نه چها. گیرند

 . استوار است
 

های گوناگونی که جریان دارد، به کم در بحثایران، دست ۀتوان برای آیندآیا می -س 

هایی که توضیح رفت از شرایط کنونی با تمام مشکالت و محدودیتدوران پس از برون

 نظر داشت؟ عنوان یک انتخاب دردادید، فکر کرد و سوسیال دمکراسی را هم به
 

های درست باید به آینده فکر کرد و به نمونهتوان و میحتماً می -علمداری کاظم 

باید . شان آموخت و  آموزش دادآل برای فردای ایران پرداخت، و دربارهو ایده

در همین . های عملی رسیدوگو کرد و به نتایج و راه حلحرف زد، بحث و گفت

دهم که دهیم من نظریاتی ارائه میداریم انجام می وگویی که االن من و شماگفت

ها روی آن فکر ها نخواهد بود ولی ممکن است خیلیلزوماً مورد قبول خیلی

توان راجع به آن فکر کرد و به نتایجی بکنند و بگویند این وجوهی دارد که می

 . رسید

کراسی ومکراسی در تمام جهان تا به حال بهترین مدل دودممن معتقدم سوسیال

تواند تعادلی در جامعه ایجاد کند که سیستم برای جوامع بوده است؛ مدلی که می

دموکراتیک در کشورهای سوسیال . داری هم قابل تحمل شوداقتصادی سرمایه

داری لیبرال باقی است، مالکیت مثل نروژ و سوئد نیاز به سیستم سرمایه

خصوصی قانوناً وجود دارد، ولی پرداخت  ۀخصوصی، رقابت و انباشت سرمای

مالیات باال توسط سودبَران و استفاده از مالیات توسط حاکمیت و نهاد دولتی که 

منتخب مردم  ۀاین حاکمیت، یعنی نمایند. مردم است نیز برقرار است ۀنمایند
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از جمله  -گیرد هایی که از ثروتمندان میتواند با نظارت بر مالیاتاست که می

به گونه -لیات با درصد باال که احتماالً ثروتمندانی آن را با رغبت می پردازند ما

نظر  به .های اجتماعی است، به توزیع ثروت کمک کندای که به نفع نیازمندی

ها و پیشزمینهایران ما باید بسیار پیرامون چگونگی فراهم شدن پیش ۀمن دربار

 . وگو کنیم، فکر و گفتدموکراسی مطالعهنیازهای سیستم سوسیال
 

درستی از تصویری که شما به ۀآید این است که در مقایسپرسشی که پیش می -س 

ایران در سال ۀهای کمتر در جامعشرایط کنونی ایران ارائه دادید، با مشکالت و دشواری

سوسیال دمکراسی که در آن زمان  ۀاید ۀ، چرا بحث دربار۵۷های پیش از انقالب سال 

سیاسی ایرانِ همان دوران  ۀدر کشورهای اسکاندیناوی جاافتاده و برقرار بود، در جامع

 مطرح نبود؟ 
 

که ما خیلی دیرتر از اروپاییاین که یکی . دالیل مختلفی دارد -علمداری کاظم 

فرهنگ . بوده استدر واقع مدرینته برای ما وارداتی . ها به تحوالت مدرن رسیدیم

و حقوق بشری دموکراتیک های که تحت تأثیر ارزشسیاسی ایران بیش از آن

ها قرار ها و بعد چینیکشورهای اروپایی باشد تحت تأثیر سوسیالیسم روس

سویی دیکتاتوری شاه با غرب بود که مقابله با این هم به دلیل هم. گرفت

تا بیش از . عامل دیگر انقالب بود. کشاندیدیکتاتوری شاه را به مقابله با مدرنیته م

اصوالً . های انقالب کمتر با خبر بودندنیروهای سیاسی ایران از زیان ۷۵۳۱انقالب 

 ۀبارِ تغییرِ سیستمِ سیاسی مورد حملهای غیر خشونتافراد لیبرال و مدافع روش

ا بود، نه الگوی انقالبیونِ ایران روس و چین و کوب. گرفتندانقالبیون قرار می

و دموکراتیک های ارزش. کراسی اروپاودم کراسی و پارلمانتاریسم و سوسیالودم

از . سیاسی ایران تازگی دارد ۀکراسی و پرهیز از خشونت برای جامعودمسوسیال

 ۵۳ایران شده است، بعد از گذشت  ۷۵۳۱دار انقالب سوی دیگر نیرویی که میراث

ها کند، و همانند چپنهادهای انقالبی دفاع میها و سال هنوز از انقالب و ارزش

برخی از حتا . داندکراسی و لیبرالیسم  را مسخره و غربی میودر گذشته ، دم

ها این. کراسی بومی هستندونیروهای مخالف نظام والیت فقیه در پی ساخت دم

گذشته از این نیروهای . های ایران استچپ ۀبقایای فرهنگ سیاسی گذشت
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کراسی به دیکتاتوری پرولتاریا یا کارگری ومتأسفانه به جای دمسیاسی چپ 

ای متعلق به سرمایهکراسی موجود در کشورهای غربی را پدیدهودم. معتقد بودند

حق و دیکتاتوری پرولتاریا را بر حق کراسی بورژوازی را ناوداری و در نتیجه بد، دم

دیکتارتوی احزاب کمونیست  البته منظور از دیکتاتوری پرولتاریا هم. دانستندمی

. شد و ربطی به کارگران نداشتدست روشنفکران مدیریت و رهبری میبود که به

های مانده، نیروهای مذهبی با داشتن امکانات و شبکهالبته در همین فضای عقب

دینی و ارتباطی با مردم عادی توانستند انقالب را از مسیر خود خارج کنند و نام 

نتیجه آن . بیافزایند« آزادی»و « استقالل»را هم به خواستِ جمهوری اسالمی 

کراسی وای برای دمبا توجه به این مشکالت، زمینه. شد که امروز با آن مواجهیم

 .کراسی گذاشته شودوهای سوسیال دمفراهم نشد که یکی از پایه
 

های ایران، در سال ۀکراسی در جامعوبا در نظر داشتن مطرح بودن گفتمان دم -س 

رغم در بیرون و درون ایران، به« آزادی» ۀاخیر، و صحبت کردن و نوشتن دربار

تواند به رفع ل در سطح نظری مییرشمردید، آیا پرداختن به این مسامشکالتی که ب

 ایران کمک کند؟ ۀدنیکراسی در آودم برقراری سوسیال االًموانع و احتم

 

نظرهایی ها و تبادلآن همین بحث کنم راه حلمن فکر می. بله  -علمداری کاظم 

ها زده شود، انتقادها طرح شود، و فرهنگ باید حرف. گیرداست که دارد انجام می

البته تولید نظرات مثبت . نقد و تبادل نظر جای فرهنگ تخریب مخالفان را بگیرد

کراسی و بازسازی جامعه کار آسانی نیست، و وو سازنده برای پیشرفت، ساخت دم

عنوان نمونه، یک به. درست برعکسِ تخریب، که ساده است. خواهدمان میبسیار ز

های فراوانِ بسیارانی ساخته سال با استفاده از تخصص ۳طبقه که  ۳۴ساختمان 

دست یک نفر کار غایت کوتاه با یک بمب که بهتواند در زمانی بهشود، میمی

میان اپوزیسیون افرادی گذشته از دستگاه حکومتی در . گذاشته شده، ویران شود

ای جا که کار سازندهدر واقع از آن. شان تخریب دیگران است هستند که مأموریت

این فضا و این .  کنندها ساخته نیست، از این راه خودشان را مطرح میاز آن

 .  فرهنگ باید تغییر کند
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نژاد پاکهایی مانند خلیل ملکی، شعایین یا شکراهلل نظر شما چرا شخصیتبه -س 

 ۀدرست بکنند و زمین ۀانجامید استفاد ۵۷نتوانستند از فرصتی که به انقالب سال 

 تغییرات فرهنگی را که مورد نظر شماست فراهم آورند؟

 

کنم، در زمین چپ بازی افرادی که نام بردید، فکر می -علمداری کاظم 

کراسی اعتقادی وهمکاری با نیروهای چپ داشتند که به دم ۀکردند، سابق می

به بیان دیگر، به نوع . نداشتند و در پی ساخت بدیلی متفاوت از چپ نبودند

چه ما نیاز داشتیم آموزش و  آن. معتقد بودنددموکراتیک دیگری از نظام غیر 

نفی مطلق رژیم شاه و ندیدن . و حقوق بشری بوددموکراتیک های گسترش ارزش

گرایی خ داده بود ما را به سمت مطلقها رپهلوی ۀتغییرات مثبتی که در دور

گرا ممکن با آن نگاه مطلق. دادها سوق میمحض و سیاه و سفید دیدنِ پدیده

ما تابع قانون . ای، آرام و دراز مدت ارزش قائل بشویمنبود ما برای تحوالت مرحله

طبیعی است . کنندهمه یا هیچ بودیم و برخی هنوز هم در همان فضا تنفس می

گیرد و آید، جای مطلق قبلی را میفرهنگ نفی مطلق، مطلق دیگری میکه با 

 . ماندای برای مانور میان دو مطلق باقی نمیزمینه
 

 نشانید؟خلیل ملکی را در این توصیف می احت: -س 

 

ها گرایش که یکی از آن ،هاییبله، اما با تفاوت. خلیل ملکی احت -علمداری کاظم 

از رهبران حزب توده بود، انشعاب کرد، به مصدق نزدیک ملکی . به دمکراسی بود

گذاران جبهه ملی شد، با نقد از هر دو جریان همراه مظفر بقایی نیروی و از پایه

وجود آورد، البته بعدها برسر دفاع از مصدف از بقاییِ مدافعِ شاه و سوم را به

ی بود و در مرداد هم جدا شد، منتقد وابستگی حزب توده به شورو ۰۵کودتای 

بحران آذربایجان برخالف حزب توده موضع درستی گرفت و از  ۀرابطه با مسأل

جا همه  تا این. ها به خاک ایران دفاع کردتمامیت ارضی ایران در تجاوز روس

ای که حزب کمونیست شوروی علیه او به راه انداخت، مثبت است؛ ولی در مقابله

های رغم تواناییعث شد که علیهمین امر با. سیاست را خالی کرد ۀصحن
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. کننده بدل کندخود نتواند نیروی سوم را به جریانی بزرگ و تعیین ۀالعاد فوق

قوی در دنیا  ۀاصوالً در دنیای دو قطبی آن روز، نیروی سوم پایگاه و پشتوان

داری و کمونیسم قرار نفی سرمایه ۀنیروی سوم خلیل ملکی بر دو پای. نداشت

کراسی در کشورهای ودم که پیشتر گفتم سوسیالکه، چناندر حالی . داشت

وجود آمد نه با نفی آن کراسی و سوسیالیسم بهودم لیبرال ۀاسکاندیناوی بر دو پای

دیکتاتوری حزب توده از حزب  ٔۀزمانی که خلیل ملکی در اعتراض به شیو. دو

 رشد. کراسی مورد نظرش نامشخص بودوبیرون آمد، پایگاه اجتماعی دم

توانست بر کراسی میوداری در ایران یک نیازمندی تاریخی بود که دم سرمایه

کراسی نیست، ولی وداری برابر با دمالبته هر سرمایه. اساس آن شکل بگیرد

دیگری که اجازه نداد  ۀشاید مسأل. شودداری ساخته نمیکراسی بدون سرمایهودم

مرداد و رژیم  ۰۵کودتای  ۀنیروی سوم قدرت پیدا کند، موضع خلیل ملکی دربار

ترین مهم. کردها و ملّیون علیه او فراهم شاه بود که زمینه را برای تبلیغات چپ

مرداد   ۰۵بعد ار کودتای . علت آن مالقات ملکی با شاه چند ماه قبل از کودتا بود

رغم این دو واقعه، علی. را صرفاً تغییر دولت نامیدای آننیز خلیل ملکی در بیانیه

 .خلیل ملکی دستگیر و مدتی زندانی شد ،از کودتا بعد

کار گرفته شود تا به ۷۵۳۱توانست در انقالب الگوی نیروی سوم ملکی می

خواه در برابر دیکتاتوری شاه با نیروهای ارتجاعی مذهبی و نیروهای دمکراسی

دموکرات  که در انقالب نیروهای لیبرالدر حالی. وابستگان به شوروی همراه نشوند

 . روِ خمینی شدندوجود بیاورند، همه دنبالهجای این که آلترناتیو خودشان را بهبه

توانست به قدرت برسد؛ منظورم این است این بدان معنا نیست که نیروی سوم می

توانستند با الگوی سومی آشنا شوند و مجبور نباشند میان که مردم می

گرای مذهبی یکی را مانده و واپسقبدیکتاتوری محمد رضا شاه و نیروهای ع

 . انتخاب بکنند
 

هایی هم برای شکلهای نظری، در خارج از ایران، قدمبحث ۀشود در ادامآیا  می  - س

و ایجاد یک سازمان و یا یک حزب یا هر جریان، دموکرات  گیری یک جنبش سوسیال

 برداشت؟ 
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شماست در سطح ایده مطرح ببینید ، این مواردی که در نظر  -علمداری کاظم 

نیروهای خارج از کشور در قدرتی نیستند که بتوانند مدل عملی پیاده . است

تشکیالت متعدد  در قالب تشکیالت مشترک و واحد یاتوانند این نیروها می. کنند

و مختلف کنار همدیگر باشند و با هم بحث و تبادل نظر بکنند، هر کسی هم که 

ا مطرح کند و دیگران آن را زیر پرسش ببرند و به نقد مدلی در نظر دارد، آن ر

کراسی ودم م، یک جامعه برای برقراری سوسیالطور که تأکید کردهمان. بکشانند

شود ثروتِ نداشته را نمی. ناچار است از اقصاد لیبرالی تولید ثروت گذر کند

م و میان مان را بفروشینفت و گاز و سایر منابع طبیعیاین که مگر . تقسیم کرد

ای با این نه عدالت است و نه رفاه و نه رابطه. هشتاد میلیون جمعیت تقسیم کنیم

داری اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد سرمایه. کراسی داردودمکراسی و سوسیال دم

خصوصی ۀشده خصوصی شود؛ نه با شیودولتی است که باید به تدریج و حساب

کند، به سپاه دست دولت خارج می سازیِ جمهوری اسالمی که ثروت را از

. شوندسپارد و در نهایت افرادی وابسته به حکومت صاحب آن میپاسداران می

تا . کندداری است که به جای ثروت، فساد تولید میاین فاسدترین نوع سرمایه

زمانی که قدرت اقتصادی در دست دولت است، این نهاد است که همه چیز را  

فکر و رفتار مردم را، و از این رابطه جریان، حتا چیز، ند؛ همهکتعیین و کنترل می

ل یشود روی این مسابه نظر من می. آید خواه در نمیکراسیوسازمان، یا حزب دم

 .وگو کرد و همین بسیار مهم استمطالعه، تحقیق، بحث و گفت
 

کراسی ودم سوسیال ۀاین ترتیب، به باور شما با وجود امکان و جریان بحث درباربه  - س

شود به ایجاد تشکل سیاسی سوسیال در خارج از کشور، و مفید بودن این بحث، نمی

 در خارج از کشور در این گستره تشکیل داد؟حتا رسید، یا حزبی سیاسی دموکرات 

 

 سوسیال ۀیک، اید: سؤال شما مطرح است سه بحث در - لمداریعکاظم 

کرات، و سوم، تشکیل حزب سیاسی در ودم ، دیگری تشکیالت سوسیالکراسیودم 

کنم عملی  آن چیزی که مد نظر شماست، با این شکل، فکر نمی. خارج از کشور
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های سیاسی خارج از کشور، هنور از فرم و مدل احزاب برخی سازمان. باشد

اند و به مدل مدرن احزاب سنتی، چپ مارکسیستی و لنینستی فاصله نگرفته

 ۀدربار .اندغرب نزدیک نشدهدموکراتیک سیاسی فعال در کشورهای 

افزون بر این من  .کراسی نیز وضعیت متفاوت نیستودم سوسیال

ای کراسی پدیدهودم سوسیال. دانمکراسی را فقط یک ایده نمیودم سوسیال

اجتماعی یک جامعه اجتماعی است که به ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و 

نخست باید جامعه را آماده کرد و در کنار آن نظرات مربوط به کم و . مربوط است

 . کراسی را پرورش دادوکیف سوسیال دم

نظری تشکیل حزب است که قابل پیاده کردن و  ۀدوم در خصوص اید ۀمسأل

کردِ لرا درست کنند، ولی عم توانند آنتبادل نظر است و  یک گروه چند نفره می

آن حزب در خارج از ایرن از حد انتشار چند بیانیه و اعالم موضع و یا ایجاد یک 

را در گیر کارهای  کارکرد حزب سیاسی باید اعضای آن. سایت فراتر نخواهد رفت

ایجاد حزب، از البته . عملی هم بکند، که در خارج از ایران امکاناتش فراهم نیست

کرد محدودی که توضیح در خارج از ایران با عملکرات، ودم جمله احزاب سوسیال

آموزش سوسیال  ۀتوانند در زمیندادم ممکن است، ولی این احزاب در نهایت می

ها  این ۀهم. های خود دفاع کنندکراسی فعالیت کنند و مثالً اعضای آن از ایدهودم

گاری و نهای آموزشی و تجربهتوان برنامهمی. اگر انجام شود ممکن و مفید است

های عمومی مانند رادیو و کراسی از طریق رسانهودم تحقیقی در باره سوسیال

فکر کنیم چون ما خواهان این که ولی یادمان باشد . تلویزیون نیز تولید کرد

خواهند آن را کراسی هستیم، در ایران هم بسیارانی هستند که میودم سوسیال

 . و عملی بینانهپیاده کنند بیشتر تخیلی است تا واقع

 ۱۳۹۳مرداد ماه چهاردهم  \ ۲۱۱۴شنبه پنجم آگوست سه : تاریخ مصاحبه



 

 

 

 

 

۱۲  
 

 

 دنبال مارتین لوتر ایرانی نگردیم
  با دکتر کاظم علمداری چراغ آزادی مصاحبه

 یوحنا نجدی

 
 

روشنفکر نیازی ندارد که خود . دانمروشنفکر دینی را درست نمی ۀمن کاربرد واژ»

دکتر کاظم علمداری، بر عبارت فوق  .«را با صفت دینی و غیردینی مشخص کند

به  کند و معتقد است که تسلط دین بر جامعه و سیاست، قطعاًکید میأت

 .طور که امروز در ایران شاهدیمانجامد؛ همانجانبه میماندگی همهعقب

دین و نهاد روحانیت در ایران از منظر  ۀآیند ۀبا دکتر کاظم علمداری دربار

ن شهامت امعتقد است برخی روحانیوی  .گو نشستیموشناسی به گفتجامعه

به مثابه گری دینی را نباید اصالح فاصله گرفتن از فساد کنونی را ندارند و اساساً

 .ماندگی ایران در نظر گرفتراه حلی برای عقب
 

با تشکر از فرصتی که در  ،جناب آقای دکتر علمداری - ، یوحنا نجدیچراغ آزادی

عنوان نخستین پرسش، کشورهای غربی که امروزه قرار دادید، به« چراغ آزادی»اختیار 

های دینی از مصائب حکومتاند نیز زمانی به سطح قابل قبولی از دموکراسی دست یافته

اما سرانجام از آن شرایط به  ،های ناشی از دگماتیسم دینی در رنج بودندریزیو خون
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شناختی در این گذار مهم به نظر شما چه عوامل جامعه. شان گذار کردندوضعیت امروزی

 کنید؟بودند و وضعیت این عوامل در ایران کنونی را چطور ارزیابی می

در میان . متفاوتی را طی کرده است غرب تاریخ نسبتاً - مداریعلکاظم دکتر 

های باستانی، تمدن یونانی و سپس امپراتوری روم یک نوع میراث فکری به تمدن

ولی  ،کراسی اشرافی خواندودم ۀهای اولیرا هسته توان آنجای نهادند که می

ساخت، کراسی امروزین غرب و در پی آن کشورهای دیگر را ممکن وآنچه دم

کراسی نیست، ولی بدون وداری برابر با دمالبته سرمایه. داری بودپیدایش سرمایه

داری را سرمایه ،به همین دلیل. وجود نیامده استه کراسی بوداری نیز دمسرمایه

داری که چرا و چگونه غرب به سرمایه این .کراسی خواندونیاز دمتوان پیشمی

 و افتاد، مبحث مفصلی است که در ایناز شرق جل ۷۱ ۀدست یافت و از سد

چرا ایران عقب ماند و گنجد و من آن را به تفصیل در کتاب کوتاه نمی گفتگوی
گونه خشونت مستتر در دین در  هکه چ این. امتوضیح دادهغرب پیش رفت 

داری قدرت اندک زوده شد به این دلیل است که سرمایهها اندکدموکراسی

 .قضایی را از آن گرفتسیاسی و اقتصادی و 

. عدی جامعه استبُ های چنددین یکی از نهادهای اجتماعی و تابع دگرگونی

اگر دین، سطله و قدرت خود را بر جامعه . مانده داردمانده، دین عقبعقب ۀجامع

داری رشد سرمایه ۀایران تجرب. شودآن می ۀجانبهمه ۀحفظ کند مانع از توسع

 ،مدرنیته به ایران وارد شد ۀاین مناسبات همراه پدید. صنعتی را آغاز و طی نکرد

دید ولی از بدو ورود مدرنیته به ایران، نهاد دین که موقعیت خود را در خطر می

گرایی، قدرت سیاسی مشروط، آموزش و پرورش قانون. در برابر آن مقاومت کرد

بود که با های مدرنیته حقوق برابر زنان ازجمله ویژگی و خواهیمدرن، آزادی

مخالفت دستگاه سنتی دین و متحدین سیاسی آن در حکومت استبدادی مواجه 

 .این کشاکش در ایران هنوز به سرانجام نرسیده است. شد
 

حقوق بشری کنونی حتا برخی معتقدند که راه حل مشکالت سیاسی و  - چراغ آزادی

پروتستانیسم در غرب رخ در ایران، نوعی نهضت اصالح دینی است شبیه به آنچه طی 

آیا . هستیم« مارتین لوتر»داد و ما در ایران نیازمند کاریزما یا اصالحگرهایی شبیه به 

 شما با این دیدگاه موافقید؟
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گونه که اشاره کردم دین بخشی از جامعه است، نه همان - علمداریکاظم 

خود موانع  ولی این اصل را هم نباید از نظر دور داشت که اصالح دینی. برعکس

توان آن را عامل اساسی برای تحول جامعه در غرب را کنار زد، اگرچه نمی

 ۀپدید ۷۰که در غرب از قرن واقعیت را  این. نخستین دگرگونی در غرب دانست

کرد و رقابت را میان این ها تقسیم میپارلمان قدرت را میان شاه، کلیسا و فئودال

ای مانند ایران یکسان شمرد که در آغاز جامعهتوان با زد، نمیسه نیرو دامن می

 .قرن بیست، شاه مستبد با قدرت مطلق مجلس را به توپ بست

دست ه امروزه با گذشت یک قرن هنوز پارلمان در ایران، معنی و مفهوم خود را ب 

کلی از بین هتنها هنوز بای ماقبل انقالب مشروطیت نهساختار قبیله. نیاورده است

انقالب سال . کندبلکه در نهادهای دینی و سیاسی ایران نقش ایفا میاست نرفته 

تنها نتوانست مکمل انقالب مشروطیت باشد، بلکه خالف آن عمل هم نه ۷۵۳۱

نهاد دین در ایران ( برخالف آنچه در غرب رخ داد)همین انقالب  ۀوسیلهب. کرد

سنتی پیشامدرن  هایدست آورده است و ارزشه برتری خود را بر نهاد سلطنت ب

تواند نقش لوتر را اخیر کسی نمی ۀدر دور ،بنابراین. را در ایران زنده کرده است

چندوجهی هستند و نقش افراد در  کنونی، عمالً ۀعوامل متغیر در دور. ایفا کند

نباید از ایجاد  ولی ابداً. اروپا نیست ۷۱قرن  های اجتماعی مشابه شرایط دگرگونی

 .دینی غفلت کردگفتمان جمله از ،گفتمان
 

( را قبول کنیماصطالح این  البته اگر فعالً)برخی روشنفکران مذهبی  - چراغ آزادی

اگرچه مخالف جمهوری اسالمی اما معتقد به یک نوع نظام اسالمی با رعایت موازین 

به نظر شما آیا چنین چیزی . حقوق بشری و سازو کارهای دموکراتیک هستند

 پذیر است؟امکان

 

. دانمروشنفکر دینی را درست نمی ۀنخست، من کاربرد واژ - علمداریکاظم 

 ۀو ارزش دینی همراه است که محتوای نقادان  الح با یک بار سیاسیطاین اص

روشنفکر نیازی ندارد . بردروشنفکری و خردگرایی خالی از ایدئولوژی را از بین می

معیار داوری  داری اگردین. که خود را با صفت دینی و غیردینی مشخص کند
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 ،الزم برخوردار نیست ۀمسائل غیرعقیدتی و ایمانی شود، از استقالل عقلی و نقادان

و آنها را اساس درستی و نادرستی است هایی را پذیرفته زیرا پیشاپیش ارزش

بند دیگر پرسش شما؛ دموکراسی و  ۀاما دربار .دهدهای غیردینی قرار میپدیده

. توان با دین همراه نمودقانونی و متحول است که نمی ۀیدحقوق بشر هم دو پد

را از  مدرن را کسب کند و آن ۀهای دوردین باید در پرتو این دو پدیده ویژگی

 .اجبار به قلمرو اختیار انسانی درآورد ۀیک حیط

نشده حاکم است، نهاد دین آزادی انسان را به در جوامعی که دین سنتی و اصالح

در افغانستان که جامعه با دموکراسی و حقوق  ،مثال رایب. شناسدرسمیت نمی

این . داشته باشدتواند مجازات سنگینی بشر آشنا نیست، تغییر دین یک فرد می

کراتیک فرد ودم ۀکه در جامعدرحالی. نقض کامل حقوق بشر و دموکراسی است

غییر دهد یا تشخیص خود هر زمان که اراده کند دین خود را ت رتواند بنا بمی

دموکراسی یا  توان دین را حافظ با توجه به این تجارب چگونه می. کنار بگذارد

کراتیک و حقوق بشری از دین وکسانی تفسیر دم این که وق بشر دانست؟ مگرحق

صورت چه اصراری وجود دارد که نهاد دین را با نهادهای دیگر ارائه دهند و در آن

 جامعه همراه کنند؟
 

ویژه بعد از نهضت روشنگری و متفکرانی همچون دکارت و هدر غرب ب - یچراغ آزاد

 ۀرفته نیروهای سکوالر و منتقدان حکومت دینی توانستند شالودکانت و گالیله، رفته

این اتفاق در ابعاد . ای را بنا کنندهای دینی را سست و نظام توانمند و پیشرفتهحکومت

به نظر شما، چطور . مشروطیت در ایران رخ دادتر، یک بار در جریان نهضت کوچک

توان چنین جنبش یا شرایطی را در ایران ایجاد کرد؟ تا چه حد عملی است و آیا می

 دانید؟ای میاپوزسیون کنونی را دارای چنین توانمندی و اراده

 

نخست، میراث اجتماعی و سیاسی نهضت روشنفکری اروپا،  - علمداریکاظم 

ای هنظریه. ود که امروز دیگر الگوی تحول اجتماعی نیستانقالب فرانسه ب

اید در اختیار ماست ای که شما نام بردهمتفکران نهضت روشنگری ازجمله فالسفه

تواند و تصور کنیم نهضت روشنفکری میاین که توان از آن بهره گرفت، ولی و می

گرایی بکشاند و از دگرگونی ایران قرار بگیرد ممکن است ما را به جزم یباید الگو
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بخشی و ترویج و تبلیغ های سنتی آگاهیشیوه احت .پویایی فکری محروم سازد

های اجتماعی نیز های درست مانند دموکراسی و حقوق بشر و دگرگونیایده

بسیار متحول و نو شده است و محدود ماندن در آنچه در گذشته درست و کارساز 

توان به نقش میرای نمونه ب. کندی منحرف مینوین دگرگون هایبود ما را از ابزار

جغرافیایی و فرهنگی و  ۀتکنولوژی دیجتالی ارتباطات اشاره کرد که فاصل

 .کاهش داده است یآورطور سرسامهرسانی را باطالع
 

رغم مخالفت با جمهوری برخی نیروهای اپوزسیون و سکوالر، علی - چراغ آزادی

حکومت دموکراتیک و سکوالر هم در ایران مستقر  اگر یکحتا اسالمی، معتقدند که 

شود، ایران باز هم باید نوعی احساس وظیفه یا مسئولیت نسبت به مسلمانان سایر 

توان با به باور شما آیا این تلقی از سیاست خارجی را می. کشورها داشته باشد

 سکوالریسم منطبق دانست؟

 

نه ملیت  ،ق بشر باشد، نه دینبه نظرم معیار درست باید حقو - علمداریکاظم 

مورد  خود دولت دست به و خود کشور درامروز مسلمانی که . نژاد و غیرهنه و 

ها با او این زمینه ۀگیرد به کسان دیگری که در همستم مسلمان دیگر قرار می

ها نفر از کافی است شما تجسم کنید که چرا میلیون. بردپناه می ،اندمتفاوت

کشورهای دیکتاتوری برای نجات جان خود یا دسترسی به  مسلمان شهروندان

 .اندحداقل امکانات زندگی به غرب پناه برده

در غرب است که  زاسیوندموکراسی و حقوق بشر و سکورالری ۀمعیارهای جاافتاد

ایران هم از . چنین نقل و انتقالی را برای قربانیان دیکتاتوری فراهم آورده است

دین . کنندافراد دین خود را انتخاب نمی. تواند خارج باشدجربه نمیاین قاعده و ت

باید حق  ،بنابراین. شودویژه خانواده به افراد منتقل میاز طریق نهادهای جامعه به

 .داشته باشند که دین خود را تغییر دهند یا کنار بگذارند

دهد زمانی رخ میاین . دین نباید معیار داوری رفتار و نظرات انسان قرار بگیرد 

خود را اعتقادی و برگزاری  ۀخارج شده باشد و وظیفدولتی که دین از قدرت 

 «سکوالریسم». مردم بداند، نه حکومت کردن دینی هایمناسک و نیازمندی
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دین نباید در دولت دخالت کند و دولت هم نباید در . یعنی جدایی دین و دولت

دین باید . باید به حداقل ممکن برسدهای سنتی دین دخالت کند، یا این دخالت

 .در قلمرو خصوصی افراد حفظ شود

مردم شهروندان  ۀکراتیک همودم ۀدر یک جامع. دولت، یک قلمرو عمومی است

دولت . دینی نیستند ۀاعضای یک دین یا یک فرق ند، ولی همه الزاماًهست دولت

نی است که خود نهاد دین حافظ منافع عقیدتی کسا. باید حافظ منافع ملی باشد

دهها و صدها دین وجود  دتواندر یک جامعه می. دانندرا متعلق به آن دین می

اعضای خود به تبلیغ و ترویج و برگزاری مناسک  ۀداشته باشند و هر یک با هزین

تواند وجود داشته ولی در یک جامعه فقط یک دولت می ،اعتقادی خود بپرازند

شهروندانی باشد که در آن سرزمین متولد  ۀهم ۀباشد و آن دولت باید نمایند

 .این معیارها باید در یک نظام سکوالر رعایت شود. کنندشده و زندگی می
 

مذهبی و معتقد هم هستند، به عملکرد حتا امروزه خیلی از کسانی که  - چراغ آزادی 

این  با. اندبه اپوزسیون پیوستهحتا نظام جمهوری اسالمی انتقادهای زیادی دارند و 

دین و  ۀشرایط، اگر همین امروز یک نظام سکوالر در ایران حاکم شود به نظر شما آیند

ویژه میان نسل جوان چیست؟ آیا اعتقادات و باورهای مردم هباورهای دینی در ایران ب

 تر خواهد شد یا شدیدتر؟بازسازی خواهد شد؟ کمرنگ

 

که دین سنتی، سیاسی  تمام تالش قدرت دینی حاکم این است - علمداریکاظم 

نسل جدید این معیارها را . رفتار و گفتار را حفظ کند ۀکنندو رادیکال و توجیه

پسندد که او دینی را نمی. خواهداو اگر دین دارد، دین مدنی را می. پذیردنمی

 .مانع تحرک فکری و رفتاری او بشود

 به قلمرو خصوصیاگر نظام سکوالر بر ایران حاکم شود و دین از قلمرو عمومی 

برای درآمد نفت . افراد محدود شود بسیاری از مشکالت کنونی برطرف خواهد شد

شود و صدها نهاد دینی از زینه میهباال توصیف کردم درآمد در حفط دینی که 

های دینی خاصی صرف اهداف گروه ،مردم است ۀکه متعلق به هم ،منابع ملی

اند و بدون مزاحمت مناسک و مراسم دهها مسلمان بومردم ایران قرن. شودمی

درخطر بودن اسالم هم از  ۀحال گروهی با بهان. ندددااعتقادی خود را انجام می
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این عوامل باعث . کنندمی منابع ملی سوءاستفاده و هم مخالفان را سرکوب

 .روز نسل جوان از حکومت بیشتر فاصله بگیردشود که روزبهمی
 

ن زیادی در جمهوری اسالمی به قدرت اطی سی و سه سال اخیر، روحانی - چراغ آزادی

ن بیرون از حکومت نیز در اخیلی از روحانی. رسیدند و در این ساختار، مسئولیت گرفتند

به باور شما، اگر یک نظام . برابر نق  حقوق بشر یا سرکوب مردم ایران، سکوت کردند

، نهاد روحانیت دچار چه وضعیتی خواهد دموکراتیک و سکوالر در ایران برقرار شود

 توان شبیه دانست؟ای از تاریخ ایران میشد؟ و آن وضعیت را به چه دوره
 

ی که روحانیت یولی از آنجا ،پارچه نیستنهاد روحانیت یک - علمداریکاظم 

تواند بخش بزرگی از روحانیت را امروزه پول و ثروت و قدرت در اختیار دارد می

م خوردن تعادل قدرت به ههای اخیر با بهالبته در سال. ه داردانگ خودجبهۀ در 

اند که بیشتر دست به کسانی پیوسته ۀسود ملت، بخشی دیگر از روحانیت به جرگ

خواهد امتیازهای حکومتی را از دست بدهد و نه به یعنی نه می. روندعصا راه می

 .این نظام اعتماد و اعتقاد دارد ۀآیند

آنها . امت الزم را برای فاصله گرفتن از روحانیت فاسد ندارندبرخی هم شه 

های سرکوب و اند که کسانی از میان خودشان به محض مخالفت با سیاستدیده

در آینده روحانیت باید . اندسرعت حذف و مجازات شدهفساد مالی و سیاسی، به

رعمل نشان آنها د. دین کند و از سیاست فاصله بگیرد ۀخود را محدود به حوز

کند و سرعت فاسد میهآنها را ب ،چه مالی و چه سیاسی ،دادند که قدرت

آنها پیش از هر کاری باید . گذارندسادگی تمام معیارهای اخالقی را زیر پا میبه

البته این نقش را . بپردازند ،اندبه بازسازی ضرباتی که خود به این نهاد وارد کرده

واند انجام دهد که خود در جرم و جنایت و فساد تفقط آن بخش از روحانیت می

 .دست نداشته است
 

از زوایای گوناگون به بررسی  چرا اصالحات شکست خوردشما در کتاب  - چراغ آزادی

خاورمیانه به  ۀکنند که منطقاما برخی استدالل می ،علل شکست اصالحات پرداختید

مستعد  دلیل منابع عظیم نفت و گاز و همچنین اماکن مذهبی متعدد، اساساً
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های دیکتاتوری دینی است و منابع زیرزمینی نیز این امکان را برایشان فراهم حکومت

تواند به دموکراسی دست نمی گیرند که این منطقه اساساًنتیجه می ،روازاین. کنندمی

خواه در این منطقه ر این باره چیست؟ نیروهای سکوالر و دموکراسیدیدگاه شما د. یابد

 توانند با این شرایط پیچیده دست و پنجه نرم کنند؟چطور می

 

یکی از اقدامات اساسی برای ساخت دموکراسی حذف دولت از  - علمداریکاظم 

که گونه همان. ما بوده است ۀاقتصاد رانتی بیماری مزمن برای جامع. اقتصاد است

کننده است، جداسازی اقتصاد از سیاست جداسازی نهاد دین از نهاد دولت تعیین

 .نیازهای ساخت دموکراسی در ایران استهم اساسی است و یکی از پیش

دهی مردم نداشته باشد و منابع هنگفت نفت را تا زمانی که دولت نیازی به مالیات

دموکراسی یعنی حاکمیت  .شوددر اختیار داشته باشد، دموکراسی ساخته نمی

ولی در ایران  ،شوند که دولت به آنها نیاز داشته باشدمردم زمانی حاکم می. مردم

 ،به عبارت دیگر. انداین مردم هستند که به دولت وابسته شده. ماجرا وارونه است

آنها با پول نفت قادرند بخشی از . گذارد که قدرت به دست مردم بیفتددولت نمی

انجامد این وابستگی جامعه، به نوعی بیماری می .ز به خود وابسته کنندمردم را نی

کند با نزدیک شدن به دولت از منابع غیرقابل کنترلی که که هر کس تالش می

توان از در آینده چه باید کرد میاین که . دولت در اختیار دارد، بهره ببرد

 مانند نروژ تند،نفت نیز هس ۀکراتیک که تولیدکنندوهای کشورهای دممدل

 .بر را باید در جای دیگری تشریح کردزمان فراینداین . استفاده کرد
 

از فرصتی که در اختیار ما و خوانندگان  آقای دکتر علمداری، مجدداً - یوحنا نجدی

 .کنمقرار دادید، سپاسگزاری می« چراغ آزادی»
 ۷۵۹۴, م دی۱, سه شنبه :تاریخ مصاحبه -
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 چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟
 

 با کاظم علمداری شناسی ایرانسایت جامعهمصاحبه 

 

 
 جناب دکتر علمداری ضمن تشکر از قبول مصاحبه کوتاه با شما، :جامعه شناسی ایران

تحریر  ۀخوبی به رشت ماندگی ایران آثار نسبتاًترین دالیل عقبمهم ۀدرباردانیم که می

ما چگونه های اخیر مانند از آخوندزاده، واعظ اصفهانی، کسروی تا تحلیل. درآمده است

آنچه ز کلیاتی ا لطفاً. عالیاثر جناب ماند چرا ایران عقبزیباکالم و  ۀنوشت ما شدیم

 .بیان نمایید ،ایدماندگی ایران در کتاب خود مطرح ساختهترین دالیل عقبعنوان مهمهب

 
ماندگی ایران از اید دالیل عقباشاره کرده همان گونه که -دکتر کاظم علمداری 

 هر بوده است ونظران ایرانی صاحب انقالب مشروطیت پرسش بسیاری از پیش از

که نظر خود را  آن این کتاب، من پیش از در. اندای به آن پاسخ دادهیک از زاویه

ماندگی ایران عقب ۀدربار ،اندکه به نظرم مهم بودهای را هبیان کنم، ده نظری

 . اممختصر توضیح دادهطور هب

ود که اگر بخواهم نظر خودم را در چند بند خالصه کنم به این صورت خواهد ب

تاریخی به این معنا که باید . ای تاریخی  و نسبی استایران پدیده ماندگی درعقب

مد  سراسر تاریخ ایران جستجو کرد و دگرگونی تاریخی آن را نیز عوامل آن را در
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مانده عقبی توان گفت ایران کشورنسبی است به این معنا که نمی. نظر داشت

 مانده است، ولی ازبه جوامع غربی عقب است، بلکه باید گفت که ایران نسبت

توان ضمن می ،بنابراین. نیست عقب نبوده و خود ۀهمسای کشورهای شرقی و

 ماندگی شرق درماندگی ایران به عوامل کلی عقبعقب ۀمراجعه به عوامل ویژ

مدرن، یعنی بعد  ۀگویم در دورمی. مدرن اشاره کرد ۀهم در دور آن غرب و برابر

طور مشخص طور کلی، و ایران بههزیرا شرق ب ،میالدی ۷۱ و ۷۳  هایاز سده

 گذاشتپشت سر میران تاریکی را ومدرن، در زمانی که اروپا د ۀرپیش از دو

. ها نشان دادتمام زمینه در توان تقریباًاین رشدیافتگی را می. غرب نبود از ترعقب

ماندگی و تاریخی عقبرشد و  ۀبه دلیل همین دو ویژگی، یعنی نسبی بودن پدید

مدرن از شرق پیشی گرفت، من عنوان کتابم را دالیل  ۀبودن آن که غرب در دور

یعنی هر دو پدیده، دالیل پیشرفت . امماندگی ایران و پیشرفت غرب گذاشتهعقب

نگرش  ،درواقع. امماندگی در شرق را بررسی کردهغرب و موانع پیشرفت و عقب

اند، متفاوت ماندگی ایران پرداختهعقب ئلۀمن قدری با کسانی که تنها به مس

 .  است

غرب نگذاشت ما رشد کنیم، توضیح  اما برخالف کسانی که معتقدند استعمار

عمده داخلی بوده طور هماندگی ایران نه خارجی، بلکه بام که عوامل عقبداده

طور مشخص نه هو ب. اندا مسئول آن بودههها، بلکه خود ایرانینه غربی. است

سرزمین آنها در این جغرافیای کردند، بلکه هایی که در ایران زندگی میانسان

که ثروت کشورهای عربی خلیج فارس، طور همان. عقب ماندگی دخیل بوده است

کنان آنها، بلکه ناشی از ثروت طبیعی سرزمین آنها، الیاقت و برتری سسر نه از 

اند و غرب نبوده ۀرمعتدانیم که ایران و ترکیه کشورهای مسمی. فت استیعنی ن

پس چه . ترکیه تا زمان جنگ جهانی اول، خود یک کشور امپراتوری بوده است

مانده قرار بگیرند؟ کشورهای عقب ۀعواملی سبب شد که ایران و ترکیه در جرگ

 .  باید آن عوامل را شناخت

ز بطن نظام اداری بود که سرمایهنظام دایش از دید من علت پیشرفت غرب پی

 روی ودالی بیرون آمده بود، و نظام فئودالی نیز حاصل مالکیت خصوصی برئف

جز کشور های شرق، به. این هر سه در شرق غایب بودند. بود کشاورزی زمین
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من در کتابم به تشریح این دوگانگی . ودالیسم نوع غربی را تجربه نکردندئف ،ژاپن

افزون بر این عوامل، ادغام تاریخی دین و دولت از دیرباز، یعنی قبل از .  امتهپرداخ

. در ایران مانع بزرگی در راه پیشرفت ایران بوده استو بعد از آن  ظهور اسالم 

طور تاریخی هب( دولت)نه خود دین، بلکه ادغام آن با نهاد قدرت سیاسی  ،بنابراین

غرب نیز اشاره  ۀباید به تجرب در این باره. سد حرکت توسعه در ایران بوده است

نگرش بنیادین مسیحیت و اسالم نسبت به قدرت حکومتی یکسان نبوده . کرد

وجود داشته ( مسیح و قیصر)در مسیحیت نوعی جدایی قدرت دین و دولت . است

که درحالی. قد علم کرد( قدرت دولتی)دین مسیح در برابر امپراتوری روم . است

 ،درواقع. گذار قدرت سیاسی در بطن دین بوداولین بار و از آغاز بنیان اسالم برای

وجود ه اسالم برای اعراب هم دین واحد، هم حکومت واحد و هم ملیت واحد ب

 . شدندطوری که این جوامع به ملل مسلمان شناخته میه ب. آورد

ن عامل دیگر جدا کردن بیشتر دین و دولت از یکدیگر پس از پیدا شد

ه داری بکه در ایران سرمایهدرحالی. داری بود که به این جدایی نیاز داشتایهسرم

تودرتو نباید ما را نسبت به  ۀاین رابط. وجود نیامد که به این جدایی کمک کند

 .اری متولد نشدداز جوامع شرقی سرمایه. اصل تفاوت شرق و غرب گمراه کند

و حقوقی کامالً متفاوت از اقتصاد  اجتماعی، سیاسی –اقتصادی نظامداری، سرمایه

تمام تفاوت شرق و غرب را  ،از دید من. وجود آمده باز جوامع غربی کشاورزی 

در شرق، ازجمله آن داری در غرب و عدم پیدایش باید در عوامل پیدایش سرمایه

های داری موتور حرکت تمدنی شد که با تمدنسرمایه. جو کردوایران جست

خود راهی جز  ۀکشورهای غیرغربی برای توسع ،از آن پس. پیشین متفاوت بود

این معادله هنوز درست و . داری نداشتندگام نهادن در چارچوب سرمایه

 . پابرجاست

 
کید أاثر خود بر بحث اقلیم و عوامل جغرافیایی ت زیباکالم در - شناسی ایرانجامعه

تام و تمامی مانند توسعه  ۀدر تحلیل یک پدید نگرشینظر شما چنین ه ب. داردبسیاری 

شناختی دارای چه ایراداتی است؟ از نظر مضمونی ایران از نظر روش ۀو پیشرفت جامع

 دانید؟چه اشکاالتی بر آن وارد می
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دکتر من هم به نقش عامل جغرافیایی مانند . درست است -علمداری کاظم 

. ایماز آن گرفتهمتفاوتی از ما نتایج  یکولی هر  ،دهماهمیت می زیباکالم صادق

وضعیت جغرافیایی شرق و غرب یکسان نبوده است و ما برای اولین بار به این 

ها پیش به عامل نظران شرقی و غربی سدهبسیاری از صاحب. ایمعامل نپرداخته

از دید من کارل اما  .مارکسو  هگلتا  ابن خلدوناز  .اندجغرافیایی توجه کرده

و تحلیل را ارائه کرده است و آن را به پیدایش  حمارکس بهترین توضی

از این  مادر کتاب. است دانسته داری در غرب و نبود آن در شرق مرتبطسرمایه

 زیباکالم این مطلب را رها کرده و بهدکتر که حالیدر. امنظریه بسیار بهره گرفته

. تفاوت شرق و غرب پرداخته است ۀکنندعنوان عامل تعیینعلم به رشد و افول

ایشان اگر همان اصولی را . شده استم نقد اکتابدوازدهم ایشان در فصل  ۀنظری

. داددست میه تری بگرفت نتایج مطلوبپی می ،که در آغاز به آن پرداخته بود

ماندگی عنوان عامل عقبعلم به افول که با رها کردن آن و چسبیدن بهدرحالی

 رها کرده است و  را، که در آغاز به آن پرداخته، زیرساختی جامعه ایران دالیل

 . متمرکز شده، که البته در جای خود حائز اهمیت استعامل ذهنی روی 

. طرفه نبوده استاین رابطه یک. رابطه توسعۀ صنعتی و علم در غرب روشن است

لی، در غرب از ویژه فلسفۀ عقفلسفه، به. بلکه به طور متقابل بر هم اثر گذاشتند

رشد . عهد باستان تا دورۀ مدرن در توسعه و پیشرفت جامعه نقش مهمی داشت

این رابطه میان علم، . داری در غرب تکیه بر عقالنیت جامعه داشته استسرمایه

که اگر علم عامل درحالی. فلسفه و رشد صنعتی در ایران وجود نداشته است

های اول هجری به ایران منتقل شد و گونه که در سدههمان بود، غرب پیشرفت

باعث رشد و شکوفایی علمی و فلسفی شد، بار دیگر علوم دورۀ مدرن نیز به ایران 

اما رشد و توسعه در . شدیا جوامع دیگر منتقل و باعث رشد و پیشرفت آنها می

اری صنعتی بود دموتور رشد در دورۀ مدرن نظام سرمایه. دورۀ مدرن متفاوت بود

. که مالکیت از میراث مالکیت خصوصی در غرب بهره برد، نه صرفاً از رشد علوم

در غرب  به بعد شانزده میالدی ۀدر سدتکیه روی این اصل ضروری است که 

 کنندهبزرگ و تعیین آن اتفاق. اتفاقی رخ داد که به دالیلی در شرق رخ نداد
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توانست ا از بطن نظام فئودالی غرب میبود که تنه صنعتی داریپیدایش سرمایه

کم کمبنابر خصلتش  .ماندداری بدون جهانی شدن زنده نمیسرمایه. بیرون بیاید

سرشت جهانی . اقتصادی، نظامی و سیاسی خود کشاند ۀشرق را به زیر سلط

یا عقب  تضعیفدر برابر داری منجربه تقویت کشورهای صاحب آن و سرمایه

، زیرا آن  توانست در آن شکل بگیرداین نظام نمی جوامعی شد که ماندن

پیش هنوز سرمایه به شکل  ۀتا چهار دهحتا در ایران  .ها وجود نداشتزیرساخت

که از  داری تجارتی و بازار باقی ماندسرمایه ۀغربی آن رشد نکرد و بیشتر در حوز

در ایران داری صنعتی باید دید چرا سرمایه. دیرباز در تمام جهان وجود داشت

 .پیدا نشد

 
ماندگی را به حضور و نقش تر عقببسیاری دالیل اصلی و مهم - شناسی ایرانجامعه

ل یدانند، برخی بر مساها و نهادهای اجتماعی دیگر میدین و تداخل ان در حوزه

وبگاه  در نظرسنجی آزادی که در احت. دارندکید أفرهنگی و منش فرهنگی ایرانی ت

آن بازدید  سطوح مختلف از آموختگان این رشته دردانش أایران که عمدتشناسی جامعه

ماندگی روی فرهنگ سنتی مردم، فقر خردگرایی و بیشترین وزن علل عقب کنند،می

لی از قبیل آب و هوا یا دخالت یبوده و مساسرمایه  تقلید و ناامنی اندیشه و ۀسلط

ارزیابی تعامل این فاکتورها چگونه به  شما در. اهمیت نازلی برخوردار است استعمار از

 پردازید؟ ها میآن

 

ماندگی ایران و مسیحیت را عامل من اسالم را عامل عقب -علمداری کاظم 

نشین مسلمان هماندزیرا بسیاری از کشورهای عقب ،دانمپیشرفت غرب نمی

 .انددر آمریکای التین و آفریقا مسیحی ماندهعقب هایبسیاری از کشور .نیستند

برخی . رشد و توسعه هم در کشورهای مسیحی و هم مسلمان یکسان نیست

ت با رشد فاما پیشر اند و برخی در حال توسعه هستند،خیلی عقب مانده

کشاورزی و  ۀنظام کهن ۀماندگی ایران، ادامدلیل عقب. داری ارتباط داردسرمایه

آیا اسالم ایدئولوژی اقتصاد کشاورزی و روابط سنتی . ده استداری بونبود سرمایه

کرد اسالم مدرن داری در ایران رشد میاما اگر سرمایه. است؟ پاسخ مثبت است

داری مسیحیت در غرب سرمایهاین که کما. گرفتنیز جای اسالم سنتی را می
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قرن مسحیت سنتی در برابر مدرنیسم دو . سنتی را به اصالحات مدرن کشاند

ها جدا نشین را از پروتستاننظران کشورهای کاتولیکبرخی صاحب .مقاومت کرد

نشین که مانند کشورهای کنند و معتقدند آن دسته از کشورهای مسیحیمی

اند، به دلیل تفاوتی است که از زمان اصطالحات و ماندهنشین عقبمسلمان

یه نسبی است، زیرا در پذیرش این نظر. انشعاب بزرگ در فرقۀ مسیحیت رخ داد

شناس شهیر ماکس وبر، جامعه. بخشی از اروپا هر دو فرقۀ مسیحیت حضور دارند

داری آلمانی، معتقد است که انشعاب در مسیحیت و رفرماسیون در رشد سرمایه

 . داری شدکه عامل پیدایش سرمایهنقش داشت، نه آن

داری موتور پیشرفت غرب و سرمایهگردیم به چگونگی پیدایش هررو، باز برمیبه

این واقعیت به این معنا نیست که دین در  .ماندهغیبت آن در کشورهای عقب

دین یکی از زیرا  ،نبوده و نیست کنندهتعیینماندگی جوامع پیشرفت و عقب

توان نقش آن را نادیده است و نمی ویژه در حوزۀ ذهنیبه نهادهای اصلی جامعه

تنها اشاره کنم که . شده استتفضیل توضیح داده ن مطلب  بهدر کتابم ای. گرفت

ماندگی ایران و مسحیت را عامل ای که اسالم را عامل عقببرخالف نظریه

کامل  ۀغلب ۀدهد که ایران در دورداند، شواهد تاریخی نشان میپیشرفت غرب می

 و پیشرفت هجری از رشد علمی دوم تا پنجم هایاسالم، یعنی بین سده

در  برعکس،. ای برخوردار شد و دانشمندان بزرگی را به جهان تحویل دادرجستهب

تسلط کامل کلیسا بر جوامع، یعنی در قرون وسطا، اروپا سیر قهقرایی طی  ۀدور

سلطۀ این که . وردهای تمدن یونانی و رومی از بین رفتاکرد و بسیاری از دست

قابل فهم است، اما چرا سلطۀ  کامل کلیسا مانع ادامۀ رشد و پیشرفت در غرب شد

کننده که دین تعیین اسالم در آن زمان مانع رشد و پیشرفت نشد با این نظریه

ای امپراتوری عثمانی به قدرت بزرگی بدل شد، اما در دوره. خوانی ندارداست، هم

داری تحول یافت زمانی که موتور پیشرفت از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد سرمایه

 .داری غرب شدت امپراتوری عثمانی نیز متوقف و مقهور قدرت سرمایهادامۀ حیا

اید در تفاوت شرق و تان به آنها اشاره کردهعواملی که شما در پرسش ۀالبته هم

. ها را روشن کردآنو نقش و اهمیت ولی باید تقدم و تأخر  ،غرب مؤثر بوده است

که از کنترل و مهار توجه کرد ماندگی باید به عاملی ین عوامل رشد و عقبیدر تع
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ناچار به برتری نژادی غرب در برابر شرق بهباید وگرنه  ،انسان خارج بوده است

ها نکردند باید نژاد ها پیشرفت کردند و شرقییعنی اگر غربی. معتقد شویم

ها بسیاری از اختراعاتی که غربی. که چنین نیستدرحالی ،برتر بوده باشد هاغربی

مانند  ؛اختراع کرده بودند ها قبلها قرنرن به آن دست یافتند، چینیمد ۀدر دور

ولی . و غیره ویژه در هند، بهپمپ مکانیکی آب، ساعت، کاغذ، باروت، ذوب فلزات

این  ۀمانع از ادام که بر کشاورزی استوار بود، سیستم اقتصادی و سیاسی چین

 .روند شد

  

 : فرهنگ

ماندگی عامل عقب کسانی فرهنگ سنتی ایران را گفتید که در آن نظرسنجی،

پرسش این است که این فرهنگ از کجا آمده است و چرا در . اندایران دانسته

ایران فرهنگ سنتی دوام یافته است؟ چه عامل و عواملی باعث ساخت فرهنگ 

پس این فرهنگ باید . شودشوند؟ انسان که با فرهنگ خاصی متولد نمیسنتی می

انسان، یعنی در جامعه ساخته شده باشد، چه عواملی باعث ساخت و خارج از 

قاجار را ندارند؟ چه  ۀها همان فرهنگ دورچرا امروز ایرانی. شوددوام آن می

ها نتوانستند فرهنگ عواملی باعث همین تغییر نسبی شده است؟ و چرا ایرانی

 ۀدهد که رابطن میها نشاطور کلی کنار بگذارند؟ پاسخ به این پرسشهسنتی را ب

طرفداران این نظریه باید  طور خالصه،هب. ای خطی نیستانسان با فرهنگ رابطه

ها خود انسان از دید من این دالیل نه در. ها را توضیح دهنددالیل تفاوت فرهنگ

آنهاست، که البته خود انسان هم در رابطۀ متقابل بلکه ناشی از محیط زیست 

فرهنگ ارزش و هنجارهایی . آیدیط به حساب میاجتماعی بخشی از این مح

هایی که در شرق چرا انسان. کندها را برقرار و توجیه میانسان ۀاست که رابط

اند؟ زمانی که ارزش و هنجارهای اند حافظ فرهنگ سنتی بودهزندگی کرده

تا  ،مانند ارزش و هنجار دینی ؛تواند مستقل عمل کندفرهنگی ساخته شد، می

محیط زیست و  ۀبرای روشن شدن رابط. تغییر آنها را ضروری سازد دیگری نیروی

آیا تفاوت . عربستان مقایسه کنید ۀجزیرفرهنگ، اسکیموها را با ساکنان شبه

وجود آورده است، یا دو فرهنگ متفاوت ه محیط زیست آنها دو فرهنگی متفاوت ب
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ز فرهنگ هر جامعه نوع لباس و خوراک بخشی ا دو محیط زیست کامالً متفاوت؟

بینید که ریشۀ آن محیط زندگی در این مثال شما تفاوت زیادی می. است

ها را نفی کنیم،  دیالکتیکی میان آن که بخواهیم رابطۀ آن طورقطع، بیهب .آنهاست

ط زیست خود است، و یمح ۀانسان ازجمله فرهنگ او ساخت. دومی درست نیست

توان پرسید که اگر می. شودساز میآنگاه که فرهنگ شکل گرفت، خود انسان

کننده بود، پس چرا وکیف پیشرفت جامعه تنها عامل تعیینانسان خود در کم

رساند؟ بحثی که جوامع یکسان نیستند؟ آیا این تفاوت ما را به تفاوت نژادی نمی

انسان در . کار گرفته انده مانده بنژادپرستان برای توجیه سرکوب جوامع عقب

 .شود که هستمحیطش آن می ارتباط با

 داری فرهنگ سنتیدر غرب نیز پیش از سرمایه. مدرنیسم از فرهنگ آغاز نشد

منظور از فرهنگ سنتی، فرهنگی است که کمتر دستخوش تغییر است . غالب بود

و غیرقابل  «ذاتی»و همواره چون امری طبیعی،  محور استو دین و نسبتاً پایدار

به قول ژان ژاک رسو انقالبی الزم بود که این . شودتغییر به آن نگریسته می

 آنچه باعث مدرن شدن فرهنگ شد نیز. فرهنگ را دگرگون کند و چنین نیز شد

داری بود که همه چیز را دستخوش تغییر و قابل خرید و مناسبات جدید سرمایه

 . این معادله وارونه نبوده است. فروش کرد

کند نیز در سادگی تغییر نمیاست، و بهجان که فرهنگ سنتی سخت دلیل این

آنچه . شوددر فرهنگ سنتی حقوق زنان رعایت نمی ،مثال رایب. این تفاوت است

اندک به رسمیت شناخته شود نقش هم اندک شود که حقوق زنان آنسبب می

تولیدی که همراه . زنان در تولید غیرخانگی و ایجاد تغییر در محیط زندگی است

داری و نیاز کار زنان هم در خارج از خانه منوط به رشد سرمایه. باشدبا مزد همراه 

ما در ایران فقط چند دهه است که با این پدیده، . مبرم سرمایه به کار آنهاست

 ،ازآنجاکه. ایمرو شدههمنظور دریافت مزد روبیعنی کار زنان در خارج از خانه و به

 ۀجامعه ریش یها و هنجارهاشکه در ارز های غیرمادی فرهنگ،همواره جنبه

کنند جوامع با یک فرهنگ مادی، یعنی تکنولوژی، تغییر می عمیق دارند، دیرتر از

حتا یعنی وارد کردن اتومبیل به ایران، و یا . شوندافتادگی فرهنگی مواجه میپس

از تربیت ذهنی رانندگان برای رعایت قوانین  ترمراتب سادهمونتاژ و ساخت آن به
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بینیم که به همین دلیل می. رانندگی و قبوالدن درک خطراک ناشی از آن است

اتومبیل است، ولی رعایت قوانین و ضوابط  از های شهرهای ایران پرخیابان

ایران شده  ۀتنها اتومبیل ناگهان وارد جامعزیرا نه ،شودرانندگی کمتر رعایت می

 در غرب این دو. افتدعه جا میتر در جامسخت آناست، بلکه فرهنگ استفاده از 

 .ندابه موازات هم پیش رفته تقریباً

به موازات تغییر  ، بسیار تدریجی وکه تغییر فرهنگی از سنت به مدرن خالصه این

ولی زمانی که فرهنگ  ،دهد، نه پیش از آنداری رخ میتکنولوژیک و سرمایه

طوری که انسان فکر هرود بتکنولوژی نیز باال می تغییر یافت سرعت تغییر در

گئورگ دانید که خوب می. سازدکند این فرهنگ است که تکنولوژی را میمی

دارد که  «ی فرهنگدتراژ»شناس آلمانی، بحث جالبی با عنوان ، جامعهزیمل

که کنترل طوریهمیان فرهنگ مادی و فرهنگ غیرمادی است، ب ۀاو به فاصل ۀاشار

، ویلیام آگ برن بارهدر این . شودمی تکنولوژی ساخت بشر از دستش خارج

دارد که همین  «افتادگی فرهنگیپس» ۀدربار اینظریهشناس آمریکایی نیز جامعه

همین  نیز در آنتونی گیدنزشناسان دیگر مانند جامعه. کندمحتوا را تشریح می

اند که ابعاد رشد تکنولوژی از فرهنگ سخن گفته «ریسکی ۀجامع»راستا از 

ی قرار اکند و انسان در خطر ریسک تکنولوژیجلوتر حرکت می کنترل آن

 .مانند انرژی اتمی ؛را کنترل کند تواند آنگیرد که خود ساخته است، ولی نمیمی

 

 :امنیت سرمایه

وجود نیامده است، ه داری بدر زمانی که سرمایه. امنیت سرمایه و فکر مورداما در 

که  مگرآن. جایگاهی در جامعه داشته باشدتواند سخن از امینت سرمایه نیز نمی

 ،مثال رایب. به هر پولی نام سرمایه بدهیم، که از دید علمی درست و دقیق نیست

هم مارکس و هم ماکس وبر به عامل . داری نیسترباخواری برابر با سرمایه

. اندداری توجه فراوان کردهانباشت سرمایه برای پیدا شدن سرمایه ۀکنندتعیین

سیزده و  ۀهم بعد از اضمحالل فئودالیسم در سد انباشت فقط در غرب و آناین 

که در شرق ثروت امنیت نداشته است مانند غرب  این. رخ دادچهارده میالدی 

ثروت انبوه کلیسا در غرب به دلیل نبود امنیت . داری استسرمایه ۀپیش از دور
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که اموالشان به دست  صاحبان ثروت برای آن .وجود آمده برای صاحبان ثروت ب

کردند که حداقل شاهان یا دیگر قدرتمندان نیفتد آن را به کلیسا واگذار می

. بوده است طوردر ایران هم همین !اصطالح آخرت خود را تأمین کرده باشندبه

ولی ماجرای امنیت سرمایه مربوط . گونه انباشته شدبخشی از امالک اوقاف همین

گرفت، غارت داری پا میدر ایران، زمانی که سرمایه .داری استسرمایه ۀبه دور

بورژوازی در غرب به . ثروت توسط حکام به رشد آن ضربه زد، نه در پیدایش آن

قدرتی بدل شد که مانع از غارت سرمایه توسط سالطین گردید و با انقالب قهری 

نیز فراهم آنها را مهار کرد و با بر قراری حکومت قانون بورژوازی، امنیت سرمایه 

پس از انقالب  ۀرضاشاه در دور احت. ای رخ نداددر ایران چنین پدیده. آمد

داران را به سود خود مصادره های زمینترین زمینابعاد بزرگی از مرغوب همشروط

زیرا هنوز  ،کردها نیز وضع چندان تفاوت نمیاین زمین ۀولی بدون مصادر ،کرد

 .ه بودثروت در ایران به سرمایه بدل نشد

  

  :فقر خردگرایی

 ماکس وبر ۀکه در نظریرا فقر خردگرایی در شرق و حضور آن در فرهنگ غرب 

اجتماعی و  ۀتوان به عواملی نسبت داد که زمینوزن نسبتاً باالیی دارد، می

عقلی و  ۀفلسف. یونانی دارد ۀاقتصادی در تاریخ باستان شرق و غرب و فلسف

وبر این تفاوت را به ادیان غربی و . آزاداندیشی یونانی در جوامع دیگر پیدا نشد

کنم تقاوت ادیان شرقی و غربی خود تابعی دهد، ولی من فکر میشرقی نسبت می

. خردگرایی یونانی بود که چندین قرن پیش از مسحیت رخ داده بود ۀاز پدید

ر میانه بود در غرب در فرهنگ یونانی مسیحیت که خود برخاسته از سرزمین خاو

 ۀنویسندگان کتاب مقدس انجیل، رومی و یونانی و از فلسف. و رومی پرورش یافت

مطلب مربوط به ناامنی اندیشه در شرق درست است و آن . بودند یونانی متأثر

اسبتداد شرقی بر جوامع بود که حکام و متولیان دین خردگرایی را  ۀناشی از غلب

حکام مستبد یا  ۀتابع اراد بایستمیاندیشمندان در شرق یا . کردندتحمل نمی

ن وابسته به دستگاه حکومتی اروحانی ،در حذف اندیشمندان. شدندحذف می

کلیسای کاتولیک بر امپراتوری روم وضع  ۀدر غرب هم با غلب. فعال داشتند ینقش
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ند و برخی از آنها مشابهی رخ داد و بسیاری از اندیشمندان تحت تعقیب قرار گرفت

دهد که دین سنتی از هر نوع آن باشد علم این نشان می. به ایران پناهنده شدند

و  مارکسکارل پردازان ازجمله بسیاری از نظریه. کندو خردگرایی را تحمل نمی

را را به وضعیت  مارکس آن. انداستبداد شرقی نوشته ۀدربار وبرماکس 

و وبر به سیستم پاتریمونیال یا شهپدری  جغرافیایی شرق ازجمله کمبود آب

 .دانمآنها را درست می هر دو نسبت داده است که من

 
یک از عوامل مورد نظرتان درخصوص دالیل  نقش هر ۀدربار لطفاً - شناسی ایرانجامعه

ثر براساس ؤعامل م افتادگی ایران، جدولی ارائه نمایید که برحسب هرعقب

یک تا صد به آن بدهید تا بتوان ساختار کنش و واکنش این ای از هایتان، نمرهپژوهش

 .تار خطی ترسیم کردسماندگی را در یک پیوها یا مدارهای تودرتوی عقبحلقه

 

پاسخ دقیق به این پرسش شما کار دشواری است که نیاز به  -علمداری کاظم 

تاریخ  ۀکاربرد روش امپریکال دربار ،از آن گذشته. امپریکال و تجربی دارد ۀمطالع

حدس و گمان پیدا  ۀنمره دادن به عوامل بیشتر جنب. گذشته غیرعملی است

تحلیلی  -کار من تطبیقی روش اساس. باشد هاواقعیت ۀدهندکند تا بازتابمی

عوامل : ند ازاترتیب اهمیت عبارتماندگی ایران بهعوامل عقب ،از این منظر. است

 ۀمنطق. امل کمبود آب، کویری و کوهستانی بودن مناطق شرقیجغرافیایی ش

های دیگر بود که خیزترین سرزمین پیش از پیدا شدن تمدنالنهرین حاصلبین

اما همین سرزمین بعدها  ،بشری تحویل داد ۀاولین تمدن برجسته را به جامع

ت طبیع. های طبیعی شد و موقعیت برتر خود را از دست داددستخوش دگرگونی

خود در رشد  ۀنوبآورد که بهبهتری را برای ساکنان آن فراهم می ۀغنی تغذی

جیرد توانید به نتایج تحقیقات در این زمینه می. ستا های فکری مؤثرخالقیت

سالح، میکروب دادن آمریکایی، در کتابی با عنوان ، بیولوژیست و جغرافیدیاموند
برای آن پژوهش کرده است، ، که سی سال سرنوشت جوامع انسانی: و آهن

ه نقش ب ،که به عوامل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند او بیش از آن. مراجعه کنید

مردم در جوامع  ۀویژه به محتوای تغذیهای مختلف، بهطبیعت در پرورش تمدن
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تر در نابودی های پیشرفتهدوم به نقش تخریبی تمدن ۀمختلف، و در درج

عنوان دو او نقش سالح و میکروب را به. یسته استتر نگرماندههای عقبتمدن

 ،ها شدها توسط غربیعاملی که به ترتیب آگاهانه و ناآگاهانه باعث تخریب تمدن

های جغرافیایی شناسان ارتباط دادن ویژگیکار جامعه. مورد توجه قرار داده است

و  سمارکاین کاری است که . به مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است

 ۀشناس در نشان دادن رابطعنوان یک جامعهکار من هم به. اندانجام داده وبر

 . عوامل طبیعی با مناسبات اجتماعی است

ه برای کعدم رشد نظام فتودالی اروپایی . نبود مالکیت خصوصی بر زمین

بر مالکیت سرمایه داری . تعیین کننده است در شرق نبود داریپیداشدن سرمایه

در حالیکه در ایران، گذشته از سلطه مالکیت دولتی، خصوصی استوار است، 

مالکیت خصوصی نیز امنیت نداشت و شاهان و حکام آنرا به دلخواه تصرف می 

برخالف غرب سرمایه داری صنعتی در ایران تا نیمه دوم قرن بیستم . کردند

نطفه های سرمایه داری  .افتتا آن زمان اقتصاد کشاورزی ادامه ی. بوجود نیامد

اقتصاد کشاورزی به . صنعتی نیز از غرب به شرق از جمله ایران گسترش یافت

 ۀداری به آن نیاز داشت، مانند علم، تکنولوژی، بازار گستردعواملی که سرمایه

بندهای فرهنگ  آزادی انسان از قیدو ،فروش کاال، جدایی سیاست از اقتصاد

 . یاج نداشتسنتی و دین اختیاری احت

آزاد، ناتوانی در  ۀادغام دین و دولت، استبداد حکومتی، ممانعت از رشد اندیش

رقابت با تکنولوژی، ازجمله تکنولوژی نظامی، رشد علمی، بوروکراسی، حقوقی و 

ماندگی جوامع شرقی مانند طور طبیعی عقبهوردهای مدرنیته باغیبت سایر دست

حتا . وجود نیامده برخالف غرب قوانین سکوالر ب در ایران. ترکردایران را گسترده

ناچار به قوانین ایران برای تنظیم قانون اساسی، به هدر زمان انقالب مشروط

ترین مانده، اما این تالش با واکنش مخرب عقببلژیکی و فرانسوی متوسل شد

نظام رو شد که تا دم مرگ کوتاه نیامدند و خود را قربانی دفاع از بخش فقها روبه

 . عنوان حافظ دین کردندمحور و حکومت استبدادی بهسنتی، دین

 
 شناس ایرانی که روی توسعۀعنوان یک جامعههنظر شما به ب - شناسی ایرانجامعه
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توان حل نیافتگی ایران را چگونه میمعمای توسعه ،ایداجتماعی ایران تحقیق کرده

های بسیار طی کرده که اروپا در طی سدهتوان از الگوی مدرنیزم و نسخی یا میآکرد؟ 

پیروی کرد؟ آیا باید از نسخ ملی و وطنی که برخی مدعای آن را دارند نظیر  است،

 مدرنیزم ایرانی تبعیت کرد؟ راهکار و الگوی نظری و عملی این فرایند چیست؟  

 

 ۀنیافتگی در ایران ازجمله اجازشروط رفع مشکل توسعه -علمداری کاظم 

. مدنی است ۀمشارکت مردم در فرایند اقتصاد تولیدی در بخش خصوصی و جامع

تنها اقتصاد را در مهار خود دولت نه. اقتصاد صنعتی هنوز در ایران ضعیف است

آن را از  و گاهی دارد، بلکه به جای تقویت بخش خصوصی با آن رقابت کرده

 . کندمیدان به در می

امتیازهایی برخوردار است که بخش خصوصی قادر نیست اقتصاد دولتی ایران از 

و  است خواریاقتصاد دولتی در ایران دچار فساد مالی و رانت. با آن رقابت کند

. و پاگیر تحمیلی دولتی استبوروکراسی دست بخش ضعیف خصوصی درگیر

موانع بورورکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور یا پرهزینه برای بخش 

 ،در یک عبارت. ب فرار سرمایه، چه مالی و چه فکری از ایران استخصوصی، مسب

ومرج قانونی و نبود ی است که به هرجتنیافتگی ایران سیاسمانع اصلی توسعه

 . شودویژه اقتصاد تولیدی منجر میامنیت برای اقتصاد، به

 ۀرونامیم، در درا رشد اقتصادی هم می اقتصادی، که گاهی آن ۀتوسعه در حوز

درن نیازمند حضور چهار عامل سرمایه، تکنولوژی، مهارت کاری و مدیریتی، و م

حال به امنیت نیاز تمام این عوامل امروز جهانی است و درعین. بازار جهانی است

مردم  ۀامنیت حاصل حکومت قانون، قدرت سیاسی مشروع برآمده از اراد. دارد

به ایران وارد ( مالی و فکری)به دلیل نبود امنیت الزم، نه تنها سرمایه . است

مانند . شودگریزد و به بازارهای رقیب ایران وارد میشود، بلکه از ایران مینمی

ایرانی به دبی و کشورهای دیگر و فرار مغزها، یعنی  ۀفرار میلیاردها دالر سرمای

 . ایران به کشورهای غربی ۀعلمی با هزین ۀشدنیروی تربیت

 ۀیار کشورهای قدرتمند غربی است که به دلیل رابطتکنولوژی پیشرفته در اخت

کار ماهر  نیز در . شودسادگی وارد ایران نمیای که ایران با آنها دارد، بهخصمانه
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جمهوری اسالمی بسیاری به خارج منتقل  ۀن است که در دورااختیار متخصص

اقتصاد ایران . اندعلمی در خارج به ایران برنگشته ۀشدتیترب یاند، و کادرهاشده

های جهانی جذب رقابت قادر نبوده است نیروهای متخصص را جذب کند و در

ها و امتیازهای مورد نظر آنها را بهتر و بیشتر اند که خواستکشورهایی شده

کمی و کیفی پیدا  ۀکه توسع تولیدات ایرانی برای آنسرانجام و . اندفراهم کرده

نوع رقابت کنند تا رهای جهانی با کاالهای همکنند باید استاندارد شده و در بازا

های جدیدی خود، ایجاد کار و باال بردن توان خرید داخلی، سرمایه ۀضمن توسع

شواهد نشان داده است که اقتصاد ایران کمتر از این . ندنرا به ایران وارد ک

ته نیافتگی ایران در این مشکالت نهفمعمای توسعه. ها برخوردار بوده استویژگی

 .است

. کنونی یعنی پی گرفتن الگوی جهانی توسعه ۀاستفاده از الگویی مدرنیسم در دور

برای . امروز موتور حرکت اقتصاد، تجارت کاال است، نه صدور مواد خام مانند نفت

های غیرنفتی را از میزان واردات اقتصادی ایران باید بتواند صادرات کاالی ۀتوسع

ایران . صاد ایران سخت به صدور نفت وابسته استکه اقتدرحالی. فزونی بخشد

نفتی صادر کند تا ضمن حفظ  های پتروشیمی وباید به جای نفت خام فرآورده

  .منابع طبیعی، کار ایجاد کند

دولت برای . ایش در ایران استافزیکی از مشکالت بزرگ، تورم و بیکاری روبه

این خود عامل مهم . پردازدرانه میبرد و یا یاکردن تورم دستمزدها را باال میخنثا

باال رفتن قیمت . بردافزایش تورم قیمت کار را در ایران باال می. افزایش تورم است

به تورم این که شدۀ کاالها خواهد شد، ضمن کار سبب باال رفتن ارزش تمام

بیشتر در ایران دامن خواهد زد و امکان صادرات را در بازارهای خارجی پایین 

 کشور ۱۴ حدودامروز . کندآورد، زیرا رقابت را با کاالهای مشابه مشکل میخواهد 

دستمزد باال سبب خواهد شد که توان رقابت . کننددر جهان اتومبیل تولید می

که به زیان و با یارانۀ  مگر آن. های ایرانی دشوار شودایران برای فروش اتومبیل

گذشته از این، کیفیت نازل . زاستدولتی فروخته شود، که این خود مشکل

کاالهای ایرانی سبب خواهد شد که تمایل برای مصرف کاالهای خارجی در ایران 

 .بردباال بماند و همین امر باز سرآخر میزان بیکاری را باال می
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در تقویت صنایع ملی . شک نیست که باید صنایع ملی و داخلی را تقویت کرد

بهره برای تشکیل مدت و کمای طوالنیههای کالن دولت، ازجمله وامسیاست

برای توسعه و رشد . کننده استهای تولیدی بخش خصوصی تعیینسرمایه

توسعه تعریف مشخص و جهانی دارد . ایرانی و وطنی وجود ندارد ۀاقتصادی نسخ

. شوندهای اقتصادی و اجتماعی سنجیده میو عوامل آن نیز جهانی و با شاخص

ساختگی و  ۀاسالمی پدید کراسی ایرانی یا حقوق بشرودم م ایرانی، مانندسمدرنی

های با ویژگیم سمدرنی. درآوردی است که موجودیت خارجی نداردمن

کنونی است و هیچ تمدنی وجود ندارد که  ۀتمدن غالب جهانی دورشمول، جهان

 .  در برابر آن بدیلی نشان دهد
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 ماندگی ایرانباره عقبدر
 با کاظم علمداری روزآنالینمصاحبه 

 
ماندگی ایران، انتشار کتاب تاکنون، در نگاه شما به دلیل عقبدر فاصلۀ  - روزآنالین

 تغییر و تحولی ایجاد شده است یا خیر؟

 

. ماندگی تاریخی ایران استکتاب من دربارۀ دالیل عقب -دکتر کاظم علمداری 

است در بعد تاریخی تفاوتی ایجاد نکرده و بنابراین، آنچه در دهۀ گذشته رخ داده

گردد این است که نه تنها در دهۀ گذشته، پرسش شما برمی آنچه به. کندنمی

عقب مانده سال گذشته، برخی از کشورهایی که همانند ایران از غرب  ۵۳ بلکه در

ماندگی تاریخی خود را جبران و فاصلۀ خود را با اند بخشی از عقببودند قادر شده

سرعت تغییرات . متأسفانه، ایران جزو این کشورها نبوده است. غرب کم کنند

های درهمین ده سال گذشته، کشورهای غربی باز به پیشرفت. استباالتر رفته

 . استها محروم ماندهناند که ایران از آجدیدی دست یافته

بررسی . امنوشته« ماند؟آیا ایران بار دیگر عقب می»من اخیراً مقاالتی با عنوان 

شدت در معرض دهد که ایران بهسال گذشته نشان می ۳۴ مقدماتی من از

. خطری دیگر قرار گرفته است که احتمال دارد یک بار دیگر در تاریخ عقب بماند
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ممکن است . اندهای نسبیماندگی و پیشرفت پدیدهتوجه داشته باشیم، عقب

. استتری شدهگفته شود که ایران نسبت به گذشته صاحب شهرهای پرزرق و برق

ین درست است، ولی زمانی که آمار و ارقام را معیار ارزیابی قرار دهیم به ا

شوند و آن خطری است که به ما بریم که در ظاهر دیده نمیهایی پی میواقعیت

اگرچه با . کندیک نگرش علمی به ظواهر جامعه بسنده نمی. شودزدیک مین

شهر محدود نشود، ارزیابی ظواهر هم، اگر به شهرهای بزرگ و مناطق مرفه 

 . توان مشکالت را شناختمی

است که در سی اخیراً عیسی کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی ایران، هشدار داده

یعنی چندین استان ایران خشک و غیرقابل  سال آینده بخشی از فالت ایران،

. توان از ظواهر پرزرق و برق شهرها شناختاین واقعیت را نمی. زندگی خواهد شد

گونه هشدارها توجه نشود و  اگر به این. و دسترسی به اطالعات الزم است تخصص

گیری و جبران آن به کار گرفته نشود، شک نباید کرد که ایران های پیشراه

یابی این با مطالعه برای علت. ماندگی تاریخی دیگر خواهد شدیک عقب قربانی

یرتخصصی روحانیان و شویم که مدیریت غلط و غساخته متوجه میفاجعۀ انسان

های های نسنجیده وغیرعلمی استفاده از منابع آبنظامیان، کاربرد شیوه

دن آنچه تا به جبران و وارونه کر. زیرزمینی ایران عامل این وضعیت بوده است

 . حال رخ داده نیز کار آسانی نیست

یزان نکتۀ قابل توجه دیگر، وابستگی روزافزون ایران به درآمد نفت و افزایش م

ماندگی این خود نشان دیگری از عقب. واردات نسبت به صادرات غیرنفتی است

 که بحث فاصله گرفتن از وابستگی به درآمد نفت چند دهه است کهدرحالی. است

محصولی، و آن هم محصولی که کنترل آن در دست اقتصاد تک. بازمانده است

آنچه تا به حال، . دائمی کند ماندگی راتواند عقبنوسانات بازار جهانی است، می

ماندگی ایران از کشورهای سال گذشته رخ داده است، از عقب ۵۳ یعنی در مدت

رخی از کشورهای آمریکای ردیف خود، مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا و بهم

سطح ایران بودند، هم ۷۵۳۱ التین، که درآمد نفتی هم ندارند و در زمان انقالب

ماندگی ایران در دورۀ مقایسۀ آماری نشان از عقب هچنین،. دهدخبر می

مگرانقالب برای عقب . دهدجمهوری اسالمی  نسبت به دورۀ پیش از انقالب می
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 ماندن رخ داد؟

 

گونه ارزیابی  هماندگی ایران چهای اخیر، نقش دین را در عقبدر پرتو حوادث سال -س

 کنید؟می

 

ماندگی تاریخی جوامع، ازجمله ایران ادغام یکی از عوامل عقب -علمداری کاظم 

وقتی کل جامعه تابع نهاد دین بشود با مشکالت . نهاد دین و دولت است

است و باید  دین یکی از نهادهای اصلی جامعه. گرددرو میساختاری فراوان روبه

سایر نهادهای اساسی جامعه، مانند دولت، سیستم اقتصادی، . مستقل بماند

ها، دستگاه نظامی و غیره همه گاه حقوقی، آموزش و پرورش، رسانهخانواده، دست

 . باید مستقل از یکدیگر عمل کنند، نه زیر کنترل و مدیریت نهاد دین

داری ام اسمیت، پدر سرمایهنظران برجستۀ تاریخ، مانند آدبسیاری از صاحب

گذار سوسیالیسم، پیشرفت جوامع را تابع تقسیم لیبرال، و کارل مارکس، بنیان

این . اولین تقسیم کار میان نهادهای اجتماعی باید انجام بگیرد. دانندکار می

هر یک از نهادهای یادشده در باال وظیفه و کارکردی . ویژگی جوامع مدرن است

مثالً دستگاه . یگر نهادها ممکن استتنها در استقالل از دمتفاوت دارند که 

شود و امنیت از بین معنا میقضایی اگر استقالل نداشته باشد، قانون و عدالت بی

رود و ای جامعه استقالل نداشته باشد، اعتماد از بین میاگر دستگاه رسانه. رودمی

ته اگر دین استقالل نداش. گرددآن تبدیل به ابزار سودجویی و منافع گروهی می

 . شودها بدل میحساباخالقی کشیده و به ابزار تسویهباشد، به فساد و بی

این شیوۀ کشورداری . شودمتأسفانه، در ایران این اصول رعایت نشده و نمی

امروز دین بر تمام نهادهای جامعه . شودماندگی جامعه میخود باعث عقبخودبه

با . هاست می نیز در خدمت آندرت، یعنی نیروی نظاابزار اعمال ق. سلطه دارد

گذاری و سلطۀ نهاد دین و نظامیان بر جامعه، استقالل دستگاه قضایی، نهاد قانون

اعتمادی و ناامنی، فساد گسترده و سقوط بی. روددستگاه اجرایی دولت از بین می

ادامۀ این شک نباید کرد که با . استهای غالب جامعۀ ما شدهاخالقی از ویژگی

های فکری، علمی و مالی که سرمایه ماند، زیرا حداقل آنمعه عقب میوضعیت جا
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است، تحمل این وضعیت حال دیده شدهو عوامل پیشرفت جامعه آنچنان که تابه

 . کنندرا ندارند و ایران را ترک می

تواند نمونۀ تاریخی سلطۀ دین بر جامعه وضعیت اروپا در قرون وسطا بود که می

ای از تاریخ اروپا کلیسای کاتولیک بر قدرت در دوره. باشد سرمشقی برای ایران

این . سیاسی و از آن راه بر بخشی از اقتصاد و دستگاه قضایی سلطه پیدا کرد

سلطه سبب شد که بر زندگی عادی مردم نیز دخالت کند و معیار رفتار و افکار 

تنها باعث شد که این امر نه . دهد ها و قوانین خودساختۀ دینی قرارمردم را ارزش

های آزاد انسانی بشود، جوامع را نیز کلیسا مانع رشد و پیشرفت علمی و خالقیت

قاعده و قانون و انحصاری قدرت بی. از درون و برون به خشونت و فساد کشاند

نسل . استمتأسفانه، ایران وضعیت مشابهی پیدا کرده. ناپذیر استمعموالً سیری

زند؛ خواهد کرد و روحانیت تیشه به ریشۀ خود مین وضعیت را تحمل نجوان ای

 .  دهدیعنی مردم را از این نهاد فراری می

ای کشاند و مشکالت عدیدهادغام دین و دولت هر دو نهاد را به فساد می

به قدرت رسیدن روحانیت، دین را به . ماندگی یکی از آنهاستآفریند که عقبمی

بگیران دولت بدل و دین را به ت را به حقوقی از جامعۀ روحانیدین دولتی و بخش

از اهرم دولت برای استفادۀ ابزاری از دین، . خشونت دولتی آغشته کرده است

کنند، و درمقابل ویژه در تحریک مردم علیه مخالفان و رقبای خود استفاده میبه

مند دیگر دولتی بهره اند از منابع مالی و امتیازهایکسانی را که به خدمت گرفته

شده های حساببستاناین بده. اینها ستم چند جانبه  به مردم است. سازندمی

شده در دولت و دین را به درون جامعه و مناسبات مردم نیز منتقل فساد نهادینه

 . کندمی

آنها درصورت . واقعیت دیگر این است که روحانیت به فکر زندگی مردم نیست

بنابراین، همه چیز را فدای این اعتقاد دینی . اندصادق بودن به فکر آخرت مردم

تر از مقابله با عنوان مثال، پوشاندن موی سر زنان برایشان مهمبه. کنندخود می

اند آنها از روز نخست گفته. های اجتماعی استعدالتی و فساد و آسیبفقر و بی

همین  به. رات جامعه استاما اقتصاد ستون فق. که برای اقتصاد انقالب نکردند

دادند که مردم را به خود دلیل آنها وعدۀ آب و برق و اتوبوس مجانی به مردم می
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ولی نه تنها هیچ زمان این امکانات مجانی نبود، بلکه امروز هزینۀ آنها . جلب کنند

 . کمرشکن شده است

روحانیان درست در شرایطی که رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه مشروط به 

است تا بتوانند از امکانات جوامع پیشرفته اقتصاد جهانی شده پیوند اقتصاد ملی با

متحدان روحانیت در قدرت، یعنی . انداستفاده کنند، به ستیزه با آنها برخاسته

میلیاردها دالر صرف . استسپاه پاسداران به عامل سرکوب مردم بدل شده

یز نسبت به نگرش این گروه ن. کنندنگهداری رژیم دیکتاتوری اسد در سوریه می

های یابی به سالحآنها قدرت را در دست. عوامل پیشرفت جامعه غلط است

که امروز قدرت در تولید، دستاوردهای علمی، درحالی. بینندتر میپیشرفته

مندی مردم است که حکومت تکنولوژی اطالعاتی، تجارت جهانی و رضایت

 . تها محروم کرده اسروحانیون کشور ایران را از همۀ آن

های جامعۀ زیر سلطۀ روحانیت از رشد اقتصاد صنعتی و تأمین نیازمندی

های کشاورزی نیازمندی درصد ۰۰امروز تنها که طوریبه. کشاروزی بازمانده است

نظامی، تورم و  –به دلیل حکومت و مدیریت روحانی. شوددر داخل تولید می

در زمینۀ فرهنگی، . رسیده استدر جهان حتا  ای،سابقهبیکاری به سطح بسیار بی

های آنها برای رفع آسیب. هنری و مناسبات انسانی نیز وضع بهتر از این نیست

ها و اجتماعی که محصول همین شرایط است، راهی جز افزایش میزان مجازات

دائماً در حال ایجاد ترس و وحشت در . شناسندکاربرد خشونت بیشتر نمی

های غیرعلمی و نسنجیده مربوط به این شیوه. کنندمردم را ساکت اند تا جامعه

دهد که جمهوری اسالمی خود ها نشان میهمۀ این واقعیت. دوران گذشته است

 . ماندگی ایران بدل شده استبه عامل اصلی عقب

 
معلول ( نژادشکست اصالحات، برآمدن احمدی)های اخیر رویدادهای سال -س 

 ادامۀ آن؟ ت یا از عللماندگی ایران اسعقب

 

نظامی ایران  –نژاد عارضۀ طبیعی ساختار قدرت دینیاحمدی -علمداری کاظم 

او با حمایت نهادهای معتبر و قدرتمند نظام مانند سپاه پاسداران، بسیج و . است
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که او  چرا از چنین شخصی حمایت شد؟ به دلیل آن. بیت رهبری به قدرت رسید

وقتی چنین شخصی به قدرت . بودها  سیاست مشترک آن ها وحامل ارزش

ای در دوره. کندو بازتولید می ای حاکم بر همین ساختار را تقویتهرسد ارزشمی

که او به قدرت دولتی دست پیدا کرد، باور مردم عامی به معجزات چاه جمکران 

مردم به جای تالش برای یافتن . باال گرفت، زیرا او خود حامل چنین ارزشی است

. ری با چاه جمکران متوسل شدندنگااسفناک خود به خرافات نامه دالیل وضعیت

 . استاین ویژگی برجستۀ انسان درمانده است که دستش از همه جا کوتاه مانده

آنها مردم . داد، رأی دادندمردم در شرایطی دیگر به دولتی که وعدۀ اصالحات می

بخشی از آرزوهایشان را برخالف کسانی که . دیگری از جامعۀ ما بودند و هستند

خواهد در این دنیا زندگی کنند، این بخش از جامعه میجو میدر آخرت جست

 . آنها مردمی هستند که آزادی و امنیت برایشان مهم است، نه ثواب آخرت. کند

طلبان از درون یأس و ناامیدی دو دهه، برای زندگی بهتر بیرون خاتمی و اصالح

به خاتمی و خوش آزادی، دموکراسی و جامعۀ مدنی های مردم با وعده. آمدند

که نگران اصالح نظام، آزادی  طلبان بیش از آنولی اصالح. یاران او رأی دادند

به . اندهای خود باشند، نگران حفظ نظام جمهوری اسالمی بودهجامعه و وعده

عبارت دیگر، مردم به آقای خاتمی رأی دادند که به خودکامگی سیاسی خاتمه 

مگر حفظ نظام . استای حفظ نظام آمدههد، اما او درنهایت اعالم کرد که برد

چیزی جز خودکامگی بوده است؟ آزادی، دموکراسی، جامعۀ مدنی، حقوق برابر 

طلبان شهروندی هم عوامل و محصول توسعه و پیشرفت جامعه است که اصالح

 .د آنها نشدندهم، چه در درون دایرۀ قدرت و چه درحاشیۀ آن، قادر به ایجا

طلبان سرخورده و ناامید شده به همین دلیل در شرایطی که مردم از اصالح

های دروغین مقابله با فقر و فساد و تبعیض سر برآورد نژاد با وعدهبودند، احمدی

چهار . طلبان را جلب کردبخشی از حامیان اصالححتا و آرای مردم مستأصل، 

نژاد را، که از ریاست جمهوری احمدیاز سال گذشت و مردم مصائب ناشی

گراها، ازجمله رهبر و سپاه پاسداران برخورد بود، درعمل مایت کامل همۀ اصولح

گونه بار دیگر او را با تقلب و کودتا برای چهار سال  هاما دیدیم که چ. تجربه کردند

ها فساد و از موانع رشد و  این. دیگر در مقام ریاست جمهوری نگاه داشتند
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 .شرفت جامعه استپی

نژاد، این بار بار احمدیدر انتخابات اخیر، مردم از وحشت تکرار دورۀ مصیبت

توسط سعید جلیلی، درست در آخرین روزها باز از روی استیصال به کاندیدای 

مشکالتی که توسط . دیگری رأی دادند که وعدۀ حل مشکالت مردم را داده است

لت بخشی از ساختار قدرت جمهوری شود، اما دوحکومت ساخته شده و می

مردم در اوج استیصال کسی را . های خودتوان از پیشبرد وعدهنا ست واسالمی ا

زمان آرای مردم به حساب موافقت کنند که تغییر ایجاد کند، ولی همانتخاب می

با نظام جمهوری اسالمی و کلیۀ عوامل سرکوب و تخریب زندگی مردم گذاشته 

مانده است و رخۀ باطل است که جامعۀ ایران گرفتار آن این یک چ. شودمی

 .سادگی پایان نیابدممکن است به

 
 چه باید کرد که باز هم عقب نمانیم؟ -س 

 

 ۷۵۳۱ماندگی محصول ساختار قدرتی است که انقالبعقب -علمداری کاظم 

یکی . این ساختار دو ویژگی برجسته دارد. استبرای مردم ایران به بار آورده

ای برای منهنگرش دینی، ایدئولوژیک و سیاسی به رشد و پیشرفت که آقای خا

این . سیتزی استکارشناسان اقتصادی و توسعه تعیین کرده است، و دومی غرب

 . دو باید پایان بپذیرد

ماندگی باید ساختار قدرت حقیقی و وند عقبهمچنین، برای متوقف کردن ر

دانند، بند آن میانتخابات، اهرمی که مردم خود را پای. حقوقی حاکم تغییر کند

انتخابات حداکثر حرکتی است در دورن . ساختار را تغییر دهدقادر نیست این 

دایرۀ بسته جمهوری اسالمی است، یا چرخۀ باطل که گریز از آن محال به نظر 

های رأی ندارند و سو مردم راهی جز توسل به صندوقچرا؟ زیرا از یک. سدرمی

اندازی را هم خواهند داشته باشند؛ آنها هزینه و ثمرۀ انقالب و خشونت و برنمی

و از سوی دیگر، با این اهرم در بهترین . انددر ایران و هم در جوامع دیگر دیده

طور به( مانند خاتمی یا روحانی)د کنند که آن فرحالت مردم کسی را انتخاب می

قانونی مجبور و موظف است از ساختار قدرت سیاسی که او را زیردست 
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به عبارت . باشد، پیروی کند -نی رهبریع -شناسد و باید تابع شخص دیگریمی

طلب، نباید در برابر طلب، یا اعتدالدیگر، اقدامات اصالحی رئیس جمهور اصالح

بست استراتژیک این بن. انونی هم هست، قرار بگیردارادۀ مطلق رهبر که ق

. حال رمز تداوم قدرت مطلق والیت فقیه استانتخابات در این نظام، و درعین

طور نظری و بنابراین، به. ت مطابق قانون جمهوری اسالمی آزاد نیستچون انتخابا

ا مردم زیر. تواند از این چرخۀ باطل خارج شودقانونی، جامعۀ ایران هرگز نمی

زمان درعمل با رأی خود مشروعیت برای تغییر آن و عبور از وضعیت حاکم، هم

وضعیت به وجود  خواهد تغییری در اینسازند که نمیجدیدی برای نظامی می

میلیون  ماند که شخصی به شخص دیگر بگوید من به تو یکمثل این می. آید

نتیجۀ این . ن تومان بدهیکه تو هم به من یک میلیو دهم، به شرط آنتومان می

به عبارت دیگر، عمر جمهوری اسالمی در چارچوب قانون . بستان صفر استبده

خود علیه نظام قیام کند  ،که رهبر آن مگر. اساسی جمهوری اسالمی، ابدی است

یا مردم نخست، جنبشی برای تغییر قانون اساسی کنونی به وجود آورند و 

منتخب مردم در انتخابات رقابتی و آزاد و براساس قانون اساسی جدید، فرد 

گوی  گیرندۀ نهایی و پاسخالعمر، رأس قدرت و تصمیمای، نه ماداممنصفانه و دوره

گذاری وجود داشته باشد که از و در کنار آن، مجلس قانون دهندگان باشد،رأی

 . نمایندگان واقعی مردم تشکیل شده باشد
 ۲۱۱۳ نوامبر هشتم :تاریخ مصاحبه -

 



 

 

 

 

 

۱۵ 
 

 

 های اجتماعی معاصر و جنبش« پرهیز از خشونت»روش 
 

 کاظم علمداریدکتربا سایت مدرسه فمینیستی گفتگوی 

 جواد موسوی خوزستانی
 

در ارتباط با وقایع اخیر و حضور جنبش نوپدید آقای علمداری،  :جواد موسوی خوزستانی

ها و  لاوئفراوانند ولی شاید بخش اعظم سها پرسشموسوم به جنبش سبز در ایران، 

ریاست جمهوری  های اعمال شده در جریان حوادث پس از انتخابات ها به خشونت ابهام

اند که هنوز پس  قدر غافلگیرکننده بوده هایی که آن خشونت ؛، مربوط باشد۱۳۸۸سال 

از گذشت بیش از چهارماه، فعاالن جامعه مدنی و بسیاری از اندیشمندان ایرانی جهت 

کننده در مورد حضور مخرب این پدیده شوم و مشخص کردن  یافتن پاسخی قانع

که در واقع برای  این کوشش دسته جمعی و مسئوالنه. های آن، به تکاپو هستند ریشه

گیرد ابعادی ایجابی  صورت میدر ایران آمیز  کنترل و منزوی ساختن رفتارهای خشونت

آمیز مبارزه جهت استقرار هایی برای پیشبرد صلح ه تکیه گاهشود ک دارد و سعی می

ای بتواند در روابط سیاسی ما،  در جامعه کشف و در یک پروسه و عدالت دموکراسی

بستی  رسد که در غیر این صورت، جامعه مدنی ایران با بن به نظر می زیرا. مستقر شود

ناخواسته روبرو شود و نتواند در عمل، دستاوردی داشته باشد؛ و بسا که چنین 

بستی، مجوز اخالقی و مشروعیت سیاسی برای اعمال خشونت متقابل را بسترسازی  بن

 نظر شما چیست؟. کند
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خواهم یک اصل مهم را در  پیش از ورود به بحث، می - کاظم علمداریدکتر 

اش  حکومتی که مشروعیتهر دولت یا : سراسر این مصاحبه در نظر داشته باشید

را از دست بدهد بر اثر مقاومت مردم، اندک اندک راه زوال را طی خواهد کرد، اما 

بار و چه  حکومتی که مشروعیت داشته باشد جنبش مردم چه با روش خشونت

کافی است تجارب . به خطر بیاندازد اش بار قادر نخواهد بود موقعیت رخشونتغی

بنابراین، اصل بر مشروعیت داشتن و . های اول پس از انقالب را مرور کنید سال

وقتی مشروعیت حکومتی از دست رفت، نه . مشروعیت نداشتن حکومت است

بلکه تزلزل از درون  کشد، شده از بیرون، رژیم را به چالش می تنها فشار انباشت

ها را در برابر هم قرار  گران را خواهد خورد و آن نیز مانند خوره، اراده حکومت

. شود های امنیتی به درون نظام نیز کشیده می طوری که سرکوبه ب. خواهد داد

با . کند گونه مخالفت و انتقادی را تحمل نمی زیرا نظام انحصارگر و زورمدار هیچ

توان مشروعیت به دست آورد بلکه برعکس، باز هم  شتر نمیخشونت و سرکوب بی

 .رود از بین می هرچه بیشتر مشروعیت نظام

بست ربط چندانی  در درجه نخست باید گفت که این بن. و اما در باره پرسش شما

به جامعه مدنی ندارد بلکه به نیروی مقابل آن، یعنی به دولت و حکومت مربوط 

بست را به وجود آورده  خود، این بندموکراتیک شود زیرا حکومت با رفتار غیر  می

. کند ذهنیت مردم مدام تغییر می. جامعه مدام در حال تغییر است. است

های چه صنعتی، چه سیاسی و چه فرهنگی بر  ها جهانی در تمام حوزه دگرگونی

گذار از نظام های . دکن گذارد و انتظارات جامعه را عوض می افکار مردم اثر می

اند یک  خودکامه و مطلقه برای مردمی که به حقوق شهروندی خود واقف شده

حکومت نیز باید . این بخشی از توسعه و پیشرفت جامعه است. انتظار مشروع است

اگر حکومت تن به اصالحات ندهد و . به موازات آن خود را اصالح کند

شونت بیشتر پاسخ دهد، به طور طبیعی های مشروع و قانونی مردم را با خ خواست

کنند برای روش کارشان مشروعیت  را تجویز می« مقابله به مثل»کسانی که شیوه 

در حالی که . اما شیوه مقابله به مثل، یک واکنش است. کنند توجیهی پیدا می

یعنی جنبش باید خود، . اتخاذ شیوه مبارزه علیه استبداد دولتی، باید کنشی باشد



    935  /درباره روش پرهیز از خشونت 

عمل را به دست گیرد و راه و روش مؤثر و ممکن مبارزه را، صرف نظر از ابتکار 

رژیم  .خواهد چه جهتی به جنبش بدهد، تعیین نماید حکومت میاین که 

محمدرضا شاه دست آوردهای خوبی در توسعه و پیشرفت صنعتی داشت، اما به 

 .توجه ماند های سیاسی مردم که به موازات آن رشد کرده بود بی خواست

ی اعتقادی در  مبارزه خشونت بار، در گام نخست، محتاج یک پیش زمینه دوم،

اعتقاد به خشونت به عنوان تنها ابزار تحول باید ابتدا به یک : افکار عمومی است

شماری،  این فاکتور در ایران امروز، به دالیل بی. باور عمومی تبدیل شده باشد

نظامی  ای و شبه الباً یک مبارزه حرفهاز سوی دیگر، مبارزه قهرآمیز غ. غایب است

های  توانند در آن شرکت کنند، زیرا نیاز به آموزش است و افراد معمولی نمی

آورد و  بار محدودیتی به وجود نمی در حالی که مبارزه غیرخشونت. نظامی دارند

توانند در آن  های سنی، جنسیتی، تدارکاتی و آموزشی می همگان فارغ از تفاوت

های اجتماعی معاصر در  وجه امتیاز جنبش. کنند و تاثیرگذار باشندشرکت 

جنبش خالی از خشونت با  .شوند وسعت آنهاست، وگرنه به سادگی سرکوب می

 .را دارند تری همراه است و مردم بیشتری توان شرکت درآن ریسک و هزینه پائین

پراکنده در برابر  بار های خشونت کارگیری روش بینی کرد که به توان پیش البته می

های آرام شکل بگیرد و کارش هم  طور موازی در کنار روش های دولتی به خشونت

ویژه جوانان پرشور م را هم بسیج خواهد  هایی از مردم م به توان کرد و گروه نمی

آمیز استقبال خواهد کرد، زیرا آن گاه  از قضا قدرت حاکم از واکنش خشونت. کرد

وقتی خشونتی در کار نباشد، این که کما . کوب دولتی باشدگر سر تواند توجیه می

کنندگان در تظاهرات آرام  کنند تا هم شرکت عوامل دولتی را مأمور ایجاد آن می

دست آورند و هم فعاالنی را  را به آن سو بکشانند و هم توجیه سرکوب بیشتر به

این وضعیت به . تری روبرو سازند  های سنگین کنند با اتهام که دستگیر می

این در حالی است که وقایع چندماه گذشته . شود پارادوکس سرکوب گفته می

آشکارا ثابت کرد که مردم ( آبان۷۵های اخیر مثل روز قدس و حتا تظاهرات هفته)

بست، این  بنابراین اگر منظور شما از بن. اساساً گرایشی به کاربرد خشونت ندارند
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ت هنوز در مرحله جنینی قرار دارد و مانعی بس است باید گفت این بن« دوگانگی»

که اگر ایجاد کرده بود ما با . آمیز مردم ایجاد نکرده است بر سر راه مبارزه مسالمت

هایی همچون روز قدس  حضور گسترده و میلیونی مردم در روزها و مناسبت

 .آبان، روبرو نبودیم۷۵و

 
خواهی است، تغییری که  حق پرسش دیگر، مسئله تغییر احتمالی شرایط مبارزه و - س

وقوع این احتمال، که . حد دولتی به وجود آید ممکن است به خاطر تنگنا و فشارهای بی

به عنوان یک دغدغه و نگرانی در بین گروهی از روشنفکران مطرح است بالفاصله این 

چه آشکار، و چه به صورت )شرایط مساعدی  آیا واقعاً: آورد که پرسش را بوجود می

آمیز در ایران وجود دارد؟ و اگر به هر  های خشونت برای کاربست روش( ن و بالقوهپنها

 هاشان برساند؟ تواند مردم را به حقوق و خواسته دلیلی ایجاد شود آیا می

 

های قهرآمیز مبارزه مستلزم حضور فعال ابزارها و لوازم  شیوه  -یعلمدارکاظم 

های زیرزمینی جنگاور و متخاصم،  سازمان: از جمله. خاص این نوع مبارزه است

های  های نظم موجود، باور عمیق به آرمان بار پایه تصمیم قاطع به تخریب خشونت

گونه  ای بهشت ، و پذیرش آینده(ایمان به تحقق آرمانشهرهای خیالی)مقیاس  کالن

بینید که در حال حاضر  شما می. شود که از پس پیروزی انقالب حاصل می

های مبارزاتی  ها در جنبش مردم و در ذهنیت و شیوه لفهؤیک از این م هیج

ایرانیان وجود ندارد یا اگر هم به طور پراکنده و بالقوه وجود داشته باشد اساساً 

به همین دالیل به نظر من . دهی به جنبش را ندارد قابلیت تاثیرگذاری و جهت

حاال اگر . است های سرخ در ایران سپری شده آمیز و انقالب دوران مبارزه خشونت

ها را توضیح بدهم باید بگویم که مبارزه قهرآمیز و  بخواهم تیتروار این مؤلفه

پذیرا بودن این : خشونت بار در کل به پنج عامل ذهنی و عینی جامعه، یعنی

شیوه از مبارزه، رهبری متمرکز و همآهنگ با این روش، سازماندهی متناسب 

امی مناسب، تعادل قدرت دو طرف، و های نظ همراه با استراتژی و تاکتیک

بنابراین، کار برد خشونت وابسته به اراده . امکانات لجستیکی ضروری بستگی دارد

وجود  اگر شرایط اش فراهم باشد رهبری آن هم به. افراد و حتا رهبری نیست
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دهد که عوامل باال در جامعه ایران  ارزیابی از شرایط کنونی نشان می. آید می

در شرایط کنونی اگر . کند د و جنبش مدنی در آن سو حرکت نمیوجود ندارن

جنبش خالی از خشونت مردم به سمت کاربرد خشونت پیش برود مسئول 

مستقیم آن، دولت است که ممکن است با دست خود، جامعه را به میدان جنگ 

شک نباید کرد اگر جنگ داخلی رخ دهد پای نیرو . داخلی و خون ریزی بدل کند

 .رجی هم به ایران باز خواهد شدهای خا

نکته دیگر در تحلیل شرایط کنونی جامعه این هست که روش پرهیز از خشونت 

این . «تاکتیک»گردد، نه یک  جنبش کنونی مطرح می« استراتژی»به عنوان 

پرهیز اهدافی دارند که باید  های خشونت جنبش. استراتژی بر اصولی استوار است

گران  در حالی که کاربرد خشونت علیه خشونت. ها باشند طور مستمر در پی آن به

دیده، مرحم  تواند بر زخم ها و صدمات برخی از مردم آسیب حکومتی، هرچند می

شان نزدیک  بگذارد، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که مردم را به اهداف انسانی

عطاف گیرد بسیار ان کار میه هایی که ب تواند در تاکتیک جنبش سبز می. سازد

ولی نسبت به استراتژی باید تا رسیدن به اهداف خود، از جمله محو . داشته باشد

در همراهی با این . ی خشونت و ستمگری، ثابت قدم بماند جانبه ای و همه ریشه

های اجتماعی  ها و سرمایه توان و باید همه ابزارها، اندوخته استراتژی است که می

 .گری بسیج کرد و فرهنگی را علیه سرکوب و خشونت

بر اساس مطالعه و ارزیابی از شرایط مشخص تاریخی، « استراتژی»دانیم که  می

خشونت در کشور ما بر اساس ارزیابی از ذهنیت و  شیوه مبارزه بی. گردد تعیین می

باید قبول کنیم که ذهیت . وجود آمده است عینیت کنونی جامعه ایران و جهان به

نخست روش : به دو دلیل عینی. نیست جامعه، پذیرای کاربرد خشونت

های محدودی در  طور که قبال هم گفتم گروه بار، پُر مخاطره است و همان خشونت

بارترین  که نیروهای سرکوبگر دولتی از شقاوت به ویژه آن. کنند آن شرکت می

در حالی که جنبش . کنند های سرکوب علیه فعاالن جنبش سبز استفاده می شیوه

بسیج همه جانبه و سراسری  .و حضور اکثریتی مردم نیاز دارد به شرکت وسیع

مردم برای کسب حقوق شهروندی خود می تواند به بزرگترین و قوی ترین سالح 
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قدرت نه در سالح، بلکه در سازماندهی و تشکیالت . علیه دیکتاتوری بدل شود

 .مردم وابسته است

آمیز، واقعاً غیر قابل  ونتهای خش دوم این که تجربه نشان داده که نتایج روش

دست  چه به خواهد بر آن در حالی که جنبش کنونی می. بینی و کنترل است پیش

خواهد یک گروه برود و گروه دیگری  جنبش سبز نمی. آید کنترل داشته باشد می

تجارب . کراسی و جامعه مدنی و آزادی برسدوخواهد به دم می. به قدرت برسد

در جهان نشان داده است که از دل خشونت و تقابل و گذشته چه در ایران و چه 

 . شود قهر، این نتایج حاصل نمی

افزون بر این، کاربرد خشونت دولتی بیش از پیش، از مشروعیت حاکمیت 

اما . شوند های بیشتری معترض عمل ضد انسانی آن می زیرا گروه. کاهد می

ر عمل خشونت اگرجنبش مدنی هم در برابر دولت دست به خشونت بزند، د

امکان توجیه آن توسط قدرت حاکم بسیار آسان تر از . دولتی توجیه می شود

هایی از این دست را در چند ماه گذشته  ما نمونه. پوزیسیون استانیروهای 

شکاف . اند سرکوبگران بیش از گذشته، مشروعیت خود را از دست داده. ایم دیده

اند و  وحانیون دولتی کنار کشیدهبرخی از ر. تر شده است درون حاکمان عمیق

ها درس بزرگی برای هر  این واقعیت. اند ها اعتراض کرده برخی علنی به سرکوب

رحمانه از طرف  دلیل اصلی آن هم، از یک سو کاربرد خشونت بی. دو طرف است

مقابله »نیروهای نظامی و  دستگاه قضایی است؛ و از سوی دیگر، پرهیز مردم از 

ر حالی که بسیار آسان بود که در مواردی، مردم عناصر سرکوب د. است« به مثل

 .را به شدت تنبیه کنند

 
خشونت، قابل  های بی توانید تضمین بدهید که نتایج روش آیا خود شما می -س 

های  نتایج روش»فهمم که  بینی است؟ من بحث مسئوالنه جنابعالی را می پیش

شوم  اما روی دوم سکه را متوجه نمی« تبینی و کنترل اس آمیز، غیرقابل پیش خشونت

روند و  آمیزترین شکل ممکن، به خیابان می چرا که مردم ما وقتی هم که به مسالمت

. شود ترین شکل ممکن، با آنها برخورد می شوند به خشن شان می پیگیر سرنوشت رأی

ج قابل آمیز هم، لزوماً نتای های مسالمت پس شاید بشود نتیجه گرفت که بکارگیری روش



    939  /درباره روش پرهیز از خشونت 
آمیز بودن یک جنبش مردمی ا مثل  یعنی انگار مسالمت. آورد بینی به بار نمی پیش

کند بلکه گویا نوع برخوردی که  جنبش سبز ا کمک زیادی به پیشبرد مطالبات نمی

 .گیرند نقش تعیین کننده دارد ها در مواجهه با جنبش های مردمی به کار می حکومت

 

همواره باید به خاطر داشته باشید و آن این که یک نکته را  -کاظم علمداری 

خواهی مردم، غالباً سرکوب  های مستبد در مواجهه با جنبش آزادی روش حکومت

. و خشونت و زندانی کردن، و افزایش مجازات های سنگین مانند اعدام است

های مستبد که پدیده  خواهی توسط دولت کراسیوهای دم سرکوب جنبش

تواند با خردمندی، مقاومت مدنی و  ن جامعه است که میاما ای. جدیدی نیست

دوراندیشی، دولت را از این توان بیاندازد تا قادر نباشد از ابزار سرکوب و خشونت 

دهد که نیروهای نظامی  ولی این زمانی رخ می. مانند نیروهای نظامی استفاده کند

اقتصادی،  اصوالً سه منشاء قدرت. هم به غیرمشروع بودن دولت پی ببرند

اما اگر . نظامی، و اعتقادی، برای مشروعیت و بقای حکومت الزم است/سیاسی

اعتقاد بر مشروع بودن حکومت در میان نیروهای نظامی باقی نماند قدرت 

 .شود حکومتی مانند برف آب می

اگر اعتقاد به مشروعیت دولت باقی مانده باشد، کاربرد خشونت از سوی جنبش 

تری از سوی حکومت روبرو  ر است بلکه با سرکوب خشنسبز نه فقط بی اث

در حالی که اگر اعتقاد به مشروعیت دولت از بین برود نیروهای نظامی . شود می

شوند یا در مواردی با مردم  نیز جبهه دولتی را ترک کرده و به مردم ملحق می

توار استراتژی جنبش عدم خشونت باید بر این اصل و قاعده اس. کنند همراهی می

بنابراین اگر امروز از طرف جنبش سبز خشونت اعمال شود به سادگی از . باشد

بی توجهی به خصلت و ترکیب جنبش سبز و تجویز راه و . شود درون شکسته می

روش خشونت در برابر خشونت دولت، در عمل علیه خود جنبش و به سود دولت 

های  ایی الزم، و روشتواند با شکیب جنبش سبز می. شود طلب، تمام می خشونت

گیرد مشروعیت  کار می مشروع و قانونی که علیه خشونت و اعدام و سرکوبگری به

 .دولت را بیشتر زیر پرسش ببرد و در آن شکاف ایجاد کند، نه برعکس
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آقای علمداری حاال اگر موافق باشید بازگردیم به وجه اخالقی و مشروع بودن  -س 

 .بخش دوم پرسش پیشین بودکه « خشونت در برابر خشونت»

 

به موضوع اخالق اشاره کردید که به نظرم موضوع بسیار  - علمداریکاظم 

ببینید، اخالقی بودن و نبودن کاربرد خشونت در برابر خشونت . بغرنجی است

به طور مثال در ایران حمل سالح غیر قانونی . کند دولتی را قانون تعیین می

. های سیاسی، قانونی است تظاهرات خیابانی و رقابتاست، ولی اعتراض با روش 

دولت که مسئول حفظ قانون است با ممانعت از تظاهرات آرام مردم، خود قانون 

داری اسلحه قانونی  در کشوری مانند آمریکا نه تنها حمل و نگه. کند شکنی می

مسلحانه است بلکه حتا مردم حق دارند در برابر دولتی که قانون را زیر پا بگذارد 

بنابراین در محدوده بحث کنونی ما، اخالق در پرتو قانون تعیین . قیام کنند

اما اگر قانون غیر عادالنه باشد، . اگرچه پایه قانون خود اخالقِ مدرن است. شود می

 .شیوه مقابله با آن است« نافرمانی مدنی»

هیچ  برای رعایت حقوق دیگران. از طرفی، اخالق یعنی رعایت حقوق دیگران

حال اگر دیگران حقوق تو را رعایت . ضرورتی ندارد که خشونت اعمال گردد

گیر احقاق حقوق خود  کند که پی نکردند چه باید کرد؟ اخالق به شما حکم می

این که ولی . باشید و در مواجهه با خشونت و سرکوب و زورگویی، مقاومت کنید

بزنید، با اخالق سازگاری « مثلمقابله به »شما در برابر خشونت، دست به تالفی و 

. البته مسوولیت اخالقی دولت در برابر شهروندان صدها برابر بیشتر است. ندارد

کند  اگر دولت اخالق را زیرپا بگذارد و قانون شکن باشد آن را بدل به معیاری می

متأسفانه این امر نامیمونی است که ما در ایران با آن . که دیگران هم دنبال کنند

که  ولی فراموش نکنید که در کشور ما ایران، ماجرا بیش از آن. جه هستیمموا

های حکومت  شیوه تغییر و اصالح رفتار و روش. اخالقی باشد، سیاسی است

توان صرفاَ با اخالق و نصیحت و آموزش مکارم اخالقی کنترل  استبدادی را نمی

کرد تا راه و روش جنبش عدم خشونت را باید به صورت یک استراتژی نگاه . کرد

های  ها به خشونت پرهیز و نقد آن مشکل برخی از روشنفکران خشونت. اخالقی
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شک . ی سازمانیافته است پس از انتخابات، شاید همین اخالقی دیدن این پدیده

و در شرایطی )طور طبیعی در برابر تهاجم، زورگویی و خشونت  نیست که انسان به

در جوامع . زند به دفاع و حتا مقابله می دست( که جان انسان در خطر باشد

که در ایران دستگاه  در حالی. ای قانونمند است این مقابله، مقابلهدموکراتیک 

 .شود حقوقی کامالً سیاسی است و مقابله با آن، خود به خود سیاسی می

در شرایطی که جنبش دوره . مسأله دیگر، حضور یک بدیل یا آلترناتیو است

گذراند و در نبود یک بدیل و جایگزین مورد توافق اکثریت  یجنینی خود را م

مردم، فروپاشی یک حکومت، حتا اگر ممکن باشد به صالح جنبش و بالمآل به 

ای، قادر نخواهد بود  زیرا جنبش در آغاز راه و در دوره نطفه. سود جامعه نیست

و بلبشو ،  در فضای هرج و مرج. مانع هرج و مرج ناشی از فرو پاشی حکومت باشد

پس از مدتی مردم به شدت احساس ناامنی خواهند کرد، در چنین وضعیت 

ای،  پیشه، و مستبدان حرفه پرآشوبی، واضح است که نیروهای سرکوبگر و خشونت

و این . گیرند به بهانه برقراری نظم و امنیت، بار دیگر زمام امور را به دست می

وضعیت ایران کنونی این که دیگر  نکته. چرخه معیوب همچنان تکرار خواهد شد

. را نباید با کشورهایی که مورد تجاوز نیروهای خارجی قرارگرفتند یکسان دانست

همواره عرق و عالقه ملی برای مقابله با بیگانگان باعث رشد و انسجام جنبش ملی 

خواهی این توانایی و پتانسیل نهفته را دارد که در  کراسیوشود، ولی جنبش دم می

 .مقاطعی، حتا اتحاد ملی را بشکند و جامعه را در برابر هم قرار دهد

 
هایی در تاریخ معاصر کشورمان در تأیید  طور؟ آیا نمونههبه لحاظ تاریخی چ -س 

موفقیتی برای مردم کسب دستاورد و خشونت وجود دارد که توانسته باشد  های بی روش

 کند؟

 

ترین تجربه  درایران را بتوان اولین و مهم« جنبش تنباکو»شاید  -کاظم علمداری 

همچنین سنت . پرهیز و شکل مشخصی از نافرمانی مدنی نامید ی خشونت مبارزه

های  ها و سفارتخانه خانه نشینی چه در اماکن مذهبی و چه در پست بست
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های اعتراضی خشونت  توان به عنوان پشتوانه عملی جنبش کشورهای دیگر را می

های مدنی به دالیل زیادی، به استراتژی یک جنبش  این اسلوب ولی. گریز دانست

در سطح جهانی هم تجارب مبارزات . گیر و سرنوشت ساز، ارتقاء پیدا نکرد همه

، مبارزات ضد استعاری در ن نوزده میالدیداری زنان در آمریکا در قر ضد برده

انی دوم، مصر و در هند و مبارزه برای حقوق مدنی در آمریکا پس از جنگ جه

بار برای کسب  اما جنبش غیرخشونت. خشونت است  هایی از مبارزه بی نمونه

کراسی و حقوق شهروندی، در مجموع یک پدیده نسبتاً جدید است و با ودم

های کالسیک قرن نوزدهمی نمی توان درستی و نادرستی آن را  تجارب انقالب

 .توضیح داد

 
مفاهیم نظری و )مفهومی خشونت به لحاظ  ی بی های مبارزه در مورد شیوه -س 

در این باره تحقیق و  اساساً، چه کارهایی صورت گرفته؟ آیا (های تئوریک پژوهش

 است؟ صورت گرفتهپژوهش جدی 

 

زنیم معموالً به یاد  گریز حرف می وقتی از جنبش خشونت -کاظم علمداری 

ولی این . افتیم تین لوتر کینگ، و نلسون ماندال میمبارزات مهاتما گاندی، مار

 Percy Bysshe) "پرسی شلی"افراد خود متأثر از الگوهای نظری کالسیکی چون 

Shelley) هانری دیوید ترو»، (۷۵۰۰-۷۱۹۰)انگلیسی  شاعر» (Henry David 

Thoreau، ۷۵۷۱- ۷۵۱۰ )طور  که به ۷۵۰۵ اش در سال با کتاب نا فرمانی مدنی

داری و  مشخص دالیل او برای نپرداختن مالیات به دولت در اعتراض به برده

 Leo) "لئو تولستوی"طور برخی از آثار  جنگ آمریکا و مکزیک بود، همین

Tolstoy،۷۵۰۵-۷۹۷۴ )ملکوت خداوند "ویزه در کتاب  نویسنده معروف روسی به

، و نظایر این منابع، الگوهای ۷۵۹۰درسال (God Is Within You) "در وجود توست

مارتین لوتر کینگ همین نظریه را در شرایط مشخص . نظری برای گاندی بودند

هم که این روزها از  (Gene Sharp)جین شارب  .کار بست مبارزات مدنی آمریکا به

شود، با نگارش چند جلد  های مخملی نام برده می او به عنوان نظریه پرداز انقالب

خشونت  های بی بار، سعی دارد شیوه نوع تاکتیک غیر خشونت ۷۹۵عرفیکتاب و م
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دهد  شارب نشان می. های دیکتاتوری را به همگان آموزش دهد مقابله با حکومت

که برای مقابله با دیکتاتوری نیازی به انقالب و خشونت نیست، بلکه می توان با 

در کتاب راه غیر  "استوتون لیند". مقابله و نافرمانی مدنی، دیکتاتوری را کنار زد

: با کتاب جنگ ساکت "ولفورد سیبلی"یک تاریخ مستند، : خشونت بار در آمریکا

های  بار، و البته جنبش هایی در باره تئوری و عمل مقاومت غیر خشونت نوشته

های کارگری، دفاع از  داری، آزادی مذهب، اتحادیه وسیع زنان برای مقابله با برده

 .ق زنان در غرب را باید نام بردصلح و حقو

گذشته از این تجارب نظری و عملی، از نظر تاریخی، جهان وارد دوره جدیدی 

عصر تغییر قهرآمیز جامعه و . شده است که باید روی این نکته بیشتر تکیه کرد

های  انقالب اسالمی یکی از آخرین نمونه. های سرخ به پایان رسیده است انقالب

البته این نکته را باید . های قرن نوزدهمی بود یعنی از نوع انقالب ها، این انقالب

شما اگر تمام تاریخ ایران قبل از . مد نظر داشت که انقالب خود پدیدۀ مدرن است

به همین دلیل انقالب . یابید مشروطه را مرور کنید چیزی به عنوان انقالب نمی

ای پایان داد و  کومت قبیلهمشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران است که هم به ح

الگوی انقالب مشروطه نیز غربی . هم دست به دست شدن قدرت میان قبایل را

نتایج هر دو انقالب پیش . پایان یافت ۷۵۳۱سال ولی این الگو با انقالب. است

اگر اولی را . های گزافی پرداخت شد برای هردو انقالب هزینه. روی ماست

چه در طی سی سال گذشته در ایران  با توجه به آن ناپذیر قلمداد کنیم، اجتناب

 .پذیر بود اجتناب ۳۱سال رخ داده است، بسیاری امروز معتقدند که انقالب

ی  یکی تجربه سی و اندی ساله. بنابراین، ما دو تجربه مهم را پیش رو داریم

ی  مجموعه. های سرخ در جوامع دیگر انقالب خودمان، و دیگری تجارب انقالب

، و رشد و آگاهی (جهانی شدن)ای نوین  جارب، در کنار ورود جهان به عرصهاین ت

ها سازوکار  مردم نسبت به حقوق خود و نقش دولت و جامعه مدنی، همه این

اندیشانه است  بسیار ساده. تغییر اجتماعی را از انقالب به اصالحات، گذر داده است

د که مردم ایران تحت تأثیر که کسی همه این عوامل را نادیده بگیرد و تصور کن

. کنند های آمرانه حکومت جمهوری اسالمی مخالفت می کشورهای غربی، با شیوه



 دموکراسی و توسعه در ایران/  974

بار آن،  مردم نسبت به حقوق خود و شیوه کسب غیر خشونتاین که مختصر 

ی زور گفتن،  پذیرفتن زور به همان اندازه. روند اند و زیر بار زور نمی آگاهی یافته

  .زشت و نکوهیده است

 
و ( هرمی)کنند که جمهوری اسالمی از ساختار سلسله مراتبی  برخی استالل می -س 

رهبری متمرکز برخوردار است که به طور اتوماتیک، خشونت و اقتدارگرایی را بازآفرینی 

کنند که ایران را با جنبش  در پی همین استدالل، عنوان می. کند و توجیه می

که )دی و یا مارتین لوتر کینگ در ایاالت متحد ضداستعماری هند و نقش مهاتما گان

( پذیرفت داشت و دستگاه رهبری آمریکا اصالحات را میدموکراتیک دولتی با ساختاری 

 راهگشاست؟ واقعی و این نظریه تا چه حد. توان یکسان شمرد نمی

 

ببینید آقای خوزستانی . توان یکسان شمرد به باور من هم نمی - علمداریکاظم 

ضد استعماری هند در وسعت و کیفیتِ یک جنبش ملی و برای بیرون جنبش 

گونه مبارزات بسیار  روحیه و ذهنیت مردم در این. راندن بیگانگان شکل گرفت

استعمار انگلیس هم پس از جنگ جهانی دوم قوّت و قدرت خود را . متفاوت است

فاکتورها به سود همه این . از دست داده بود و توان باقی ماندن در هند را نداشت

کراسی واما جنبش سبز ایرانیان، برای آزادی و دم. کرد جنبش گاندی عمل می

درست است که ساختار حقوقی و سیاسی نظام، . وجه ملی آن ضعیف است. است

کند ولی اگر در رأس همین ساختار اشخاصی مانند  گری را بازتولید می خشونت

ر داشتند طبعاَ وضعیت ایران با شرایط اله منتظری و یا سید محمد خاتمی قرا آیت

جنبش ضد استعماری )اما اجازه بدهید در باره این دو نمونه  .فعلی، متفاوت بود

در . به طور مشخص و مجزا توضیح بدهم( هند و جنبش حقوق مدنی در آمریکا

هر دو مورد اصل مشروعیت داشتن مطالبات جنبش، و مشروعیت نداشتن 

در مورد جنبش . ت حکومتی، بسیار تعیین کننده استحکومت یا رفتار و سیاس

مدنی در آمریکا این درست است که دولت و بخش بزرگی از جامعه سفید پوست 

هاحمایت  خواست برابری شهروندی سیاه پوستان را قبول داشتند و از آن

ولی اگر مارتین لوتر کینگ به جای روش پرهیز از خشونت، مثال . کردند می
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زیرا در آن صورت . خورد برد قطعاً شکست می کار می حانه بهی مسل مقابله

داد، و در پی آن،  اش را از دست می ی برحق برابری شهروندی، مشروعیت خواسته

دادند و تعداد کمتری از سیاهان در آن  ی مردم را هم از دست می حمایت گسترده

ا بخشی از چه بس. رفت کردند، زیرا هزینه آن بسیار باال می جنبش شرکت می

در این صورت . گشودند شدند و زبان به انتقاد می پوستان علیه آن بلند می سیاه

دولت وقت آمریکا، یعنی لیندون جانسون هم راهی جز سرکوب جنبشی که 

کارگیری خشونت علیه  زیرا ممکن بود که به. زد، نداشت خشونت را دامن می

، نه جنگ میان سیاهانِ خشونت دولتی، به یک جنگ داخلی و نژادی بدل شود

جای دوری  .طلب و دولت بلکه جنگ میان سیاه پوستان و سفید پوستان حق

ملکم »پوستان به رهبری  طلب سیاه های خشونت در همان زمان جنش. نرویم

ها از  هر دو آن. نیز وجود داشت« ببرهای سیاه»و جنبش چپ و رادیکال « اکس

های  لوتر کنیگ به ثمر رساند و خواست بین رفتند و راه تغییر را جنبش مارتین

حضور تاریخی باراک اوباما در کاخ . برابری حقوق شهروندی را به دست آورد

سفید به عنوان پرزیدنت ایاالت متحد آمریکا نتیجه جنبش لوتر کینگ است، نه 

های رادیکال ببرهای سیاه و  اگر چه وجود تشکل. "ببر های سیاه"ملکم اکس و یا 

های جنبش  به عنوان اهرم فشار در تن دادن حاکمیت به خواستملکم اکس 

 .پرهیز مارتین لوترکینگ، بی اثر نبود خشونت

طور  در مورد هند هم باید شرایط آن زمان جهان، استعمار انگلیس، و همین

با جنگ جهانی . استعمار مشروعیت نداشت. ذهنیت مردم هند را در نظر گرفت

نفس افتاده بود و در نتیجه دولت غیر استعماری دوم هم استعمار انگلیس از 

در چنان شرایطی مبارزه . کرد آمریکا از راه رسید که سیاست بریتانیا را نفی می

چرا که تمام وضعیت . توانست به ثمر برسد، ضروری نبود بار حتا اگر می خشونت

ست این بدان معنا نی. عینی و ذهنی علیه مشروعیت حضور انگلستان در هند بود

یا بخواهیم شرابط امروز ایران را . های خشونت بار استفاده نشد که در هند از روش

بلکه بدان معنا است که استراتژی حاکم، بر . با هند آن زمان مقایسه کنیم

بار بودن جنبش ضد استعماری هند بنیاد نهاده شده بود و این اسلوبی  غیرخشونت
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های  ؛ چنانچه در جنبش(ه نیاز زمانپاسخ ب)به غایت مسئوالنه و پاسخگو بود 

میالدی در کشورهای سوسیالیستی سابق هم  ۹۴خواهی دهه کراسیومدنی و دم

چرا که مجموعه شرایط جهانی و داخلی، اساساً ضرورتی برای . همین گونه بود

اتفاقاً مانند دو نمونه . بار و انقالبی باقی نگذاشته بود ادامه حیات جنبش خشونت

های اقماری شوروی مشروعیت خود را از دست داده بودند به طوری  باال، حکومت

 .های نظامی هم به صفوف جنبش پیوستند هایی از نیروی که بخش

گونه در  ماجرای سقوط نیکالی چایشسکو در رومانی را بیاد بیاورید که چه

متینگی که برای سخنرانی رئیس جمهور ترتیب داده بودند با شورش ناگهانی 

جمله سربازان و افسران حاضر روبرو شد و در فاصله زمانی کوتاه، مردم از 

مرگ بر »در میتینگ، ناگهان تبدیل به شعارهای « زنده باد چایشسکو»شعارهای 

کمی بعد در . شد و او هاج و واج، میکرفون را رها کرد و گریخت« چایشسکو

بعد  حالی که در درون یک تانک در حال فرار بود دستگیر شد، و دو روز

با سقوط پی در . دادگاهی، او و همسرش را محاکمه و بالفاصله آنها را اعدام کردند

اگر چه او . های اروپای شرقی برای چایشسکو مشروعیت باقی نمانده بود پی دولت

دانست، ولی  های اقمار شوروی سابق می ی جدابافته از دیگر حکومت خود را تافته

 .رقی مشروعیت نداشتبه مانند سایر کشورهای اروپای ش

گیری بگویم این است که تا زمانی که  خواهم به عنوان نتیجه چه می در واقع آن

تواند بر علیه جنبش عمل  بار می های خشونت ها مشروعیت دارند روش حکومت

برای مثال، در آغاز حکومت جمهوری اسالمی جنبش کردستان با این پدیده . کند

جنبش، اکثریت بسیار بزرگی از مردم کردستان را  که این روبرو بود و به رغم آن

شد در  ناشدنی از ایران شناخته می با خود داشت، ولی چون کردستان بخش جدا

های حکومتی که در  گرفت و نتوانست در برابر خشونت برابر همه ایرانیان قرار می

امروز مشروعیت  .آن زمان از مشروعیت بزرگی نیز بر خوردار بود، مقاومت کند

مقابله با خواست . اکثریت مردم خواهان تغییرند. ها نیست دولت مثل آن سال

شکند و اندک اندک  قانونی و مشروع مردم، مشروعیت رژیم را باز هم بیشتر می

ها  آورد و اکثر آن وجود می در میان صفوف نیروهای نظامی تردید و دو دلی به
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بر است، و نیاز به  این امر زمان. د گرفتسرانجام جانب جنبش مردم را خواهن

بار  کاربرد روش خشونت. آموزش همگانی، مقاومت و ادامه همبستگی مردم دارد

هایی را هم که به جد خواهان تغییر  تواند به همبستگی مردم لطمه بزند و آن می

تفنگ . ها برای او آزادی بیاورند دست نشین کند تا تفنگ به هستند را خانه

ها هم اگر بتوانند بدون مشارکت مردم حکومت را سرنگون کنند دلیلی  دست به

بار  در حالی که روش خشونت. ندارد که قدرت آینده را با مردم سهیم بشوند

 .تواند هزینه بزرگی را بر مردم تحمیل کند می

مسأله دیگر که به نظرم فهم و پذیرش آن، اثرگذار و مثبت است این که بدانیم 

توان فقط از زاویه فرهنگی و اخالقی بررسی کرد بلکه  ایران را نمیمشکل جامعه 

قدرت، و )این دو عامل . توان از زاویه قدرت و ابزار مهار قدرت نیز ارزیابی کرد می

در . شود کراسی باشد قدرت، مطلق نمیواگر دم. مرتبط به هم اند( ابزار کنترل آن

. حکومتی، مطلق شده است/پس قدرت دولتی. کراسی نبوده و نیستوایران دم

قدرت . شوند کند و در نتیجه، مردم معترض او می قدرت مطلق فساد تولید می

این . برد کار میه مطلق برای کنترل مردم معترض به جای رفع فساد، خشونت ب

 .سیکل باطلی است که متأسفانه جامعۀ ایران گرفتار آن مانده است

مل پایداری آن وجود دارد که معموالً در اما نکته ظریفی در واکاوی خشونت و عوا

شود و آن این  روشنفکران نادیده گرفته میبرخی فرآیند نقد خشونت، از سوی 

. ی دولتی، متفاوت است یافته است که خشونت فرد علیه فرد، با خشونت سازمان

دانیم که هر نوع قدرت  می. است« چالش قدرت»ها  هر چند وجه مشترک آن

اما وقتی این ماجرا به . فردی و چه جمعی، تحمل چالش را ندارداستبدادی، چه 

بدل « خشونت دولتی»یک پدیده اجتماعی و سیاسی و سازمان یافته مانند 

اما واکنش . شود شود واکنش طبیعی، خواه ناخواه به واکنش اجتماعی بدل می می

فرهنگی و اجتماعی یا جمعی در مقابل زورگویی قدرت استبدادی باید با عقالنیت 

از سوی دیگر، اعمال خشونت سیاسی از . بکارگیری تجارب تاریخی همراه شود

های استبدادی نه تنها برای حفظ قدرت، بلکه برای منافع اقتصادی  سوی دولت

بنابراین . این منافع نیز جمعی و گروهی و گاهی طبقاتی است. نیز هست
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اعمال خشونت نه . کنند گران نیز جمعی و سازمانیافته و متحد عمل می خشونت

، بلکه با دستور و امریه، و توسط اجیر (خودجوش)توسط خود عوامل سرکوب 

و . آید دیده برای اعمال خشونت بر مردم، به اجرا در می ای و آموزش شدگان حرفه

مانند پلیس و یا افراد )معموالً هم زیر پوشش قانون و با پشتوانه نهاد قدرت 

در اینجا است که . شود اعمال می( ی اجیرشدهتحریک شده، متعصب و گاه

 .شود تر می پیچدگی مسأله و ابعاد چند الیه آن روشن

طور که قبال هم گفتم کسی خشونت را اجرا می کند که برای این کار  همان

آموزش دیده است و دستمزد دریافت می کند و به احتمال زیاد ذهنیت او را نیز 

ته می شود که بروید با مزدوران خارجی که می مثال به او گف. آماده کرده اند

خوب، می بینید که مسأله بسیار . خواهند مملکت شما را بفروشند مقابله کنید

یعنی شما با یک قضیه . پیچیده می شود و از معادله تک مجهولی خارج می گردد

این ذهنیت را با اسلحه و خشونت نمی . چند وجهی و بسیار پیچیده روبرو هستید

حکومت هم قادر نخواهد بود که با سرکوب مردم برای این که کما . ن تغییر دادتوا

در این صورت جنبش هم باید سازمان یافته، . خودش مشروعیت کسب کند

همراه با آموزش )همراه با آموزش دو جانبه، یعنی حتا آموزش مجریان سرکوب 

 .ردهای متناسب و خردمندانه گام بردا کار گیری شیوه هو ب( خود

 
در « جامعه مدنی»خواهم از نقش  آقای علمداری، به عنوان آخرین پرسش، می -س 

تواند در حفاظت از  جوامع امروز از شما بپرسم و این که تا چه اندازه این پدیده مدرن می

 ، تاثیرگذار باشد؟ها دولت حقوق شهروندان در مقابل تعدی و فشار

 

جامعه مدنی و اهمیت آن، اشاره شما به درستی به نقش  - علمداریکاظم 

کراسی ضروری است و وجامعه مدنی هم برای گذار از دیکتاتوری به دم. کنید می

جامعه مدنی . کراسی ساخته شودوکراسی در صورتی که دموهم برای حفظ دم

یعنی سازماندهی مردم در برابر جامعه سیاسی یعنی دولت؛ و  برای کشورداری در 

مداری، یعنی کسب و حفظ برابر حقوق شهروندی، یعنی  چارچوب قانون و قانون

که صدای مردم باشند، یعنی آزادی اجتماعات، یعنی  ای برای آن آزادی رسانه
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های صنفی و اجتماعی و فرهنگی، یعنی آزادی انتخاب برای انتخاب  امکان تشکل

جامعه مدنی یعنی آزادی شیوه زندگی توسط . دولت و مجلس پاسخگو به مردم

اگر انتخابات آزاد برگزار شود ولی جامعه مدنی وجود نداشته باشد به . مردمخود 

سادگی، قدرت دولتی، انتخابات آزاد را به انتخابات غیر آزاد و مهندسی شده بدل 

 ؛ به این معنی کهنیز تجربه کردیم ۱۱ خرداددوم  امری که ما پس از. کند می

به اهمیت  جا که ولی از آنرسیدند طلبان در فضای آزاد انتخابات به قدرت  اصالح

گیری جامعه مدنی و حضور دائمی مردم در نهادهای مدنی و صنفی پی  شکل

های وزارتی و وکالتی بیرون رانده شدند و حتا  نبرده بودند، به سادگی از پست

تواند بار دیگر هم تکرار  ی تلخ می این تجربه. ها سر از زندان درآوردند برخی از آن

   .شود
جناب علمداری بسیار ممنونم که در این مصاحبه شرکت  –اد موسوی خوزستانی جو

   .کردید
 ۱۳۸۸ آبان   ۲۱:  تاریخ مصاحبه  -
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