ـﻮری
ـﺪن ﺟﻤﻬـ
ـﺎﻋﯽ ﺷـ
ـﺮوژه اﺟﺘﻤـ
ﭘـ
ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
… ﺟﻤﻬﻮی ﺧﻮاﻫﺎن راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻓﻖ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ دور ﺧﻮد و در
ـﯽ ﮐﻼن و
ـﻮ ﻧﮕﺮﺷـ
ـﺎ در ﭘﺮﺗـ
ـﺎزد .ﺗﻨﻬـ
ـﺎر ﺳـ
ـﻞ ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺎ ﻃـ
ـﺮه ای ﺑـ
داﯾـ
دوراﻧﺪﯾﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺪور از ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ و
ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻘﯽ درﺧﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد …
 -۱ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ اﯾﺮان” در  ۹ﺗﺰ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در ﻣـﺎی  ۲۰۰۷ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ از ﺑـﻪ ﺣـﺎﺷﯿﻪ راﻧـﺪه ﺷـﺪن ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺿـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﻦ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ دو ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ )ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ اﻗﺘﺪارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ( زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﮑﻮﻻر و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎد اﻗﺘﺪار ﻋﻘﻼﻧﯽ( ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
در راﺳـﺘﺎی ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮﺋﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز ،ﺟﻨﺒـﺶ ﻫـﺎ و اﺗﺤﺎدﻫـﺎی
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻢ از اﯾﻨﺮو ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻧﻤﻮدم آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی “ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻼم ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ
را ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ” .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎزش و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻀﺎد
اﻣﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﻧﻔﺲ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺑﺮو ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮوژه دﻣﮑﺮاﺳﯽ “ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش در
ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺿﺮورت اﺷﺎﻋﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻨﯿﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل ،ﺻﺪاﻗﺖ )ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ( و ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﺷﻨﯿﺪن آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ وﯾﺎ ﻣﯿﺮاﯾﯽ آن را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺪاوم ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎزده
اﺳﺖ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻼﺳﯿﮏ
در ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن و در دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ و روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺮدم از اﺣﺰاب ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﻧﯽ )ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ،رواﺑﻂ اﻓﻘﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ای،
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ و ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺪرت ﺗﺤﺮک ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺷﺎداب ﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ آن
روﺑﺮوﯾﻨﺪ را ﺑﺮﺷﻤﺮدم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ،دﺷﻮاری ﻫﺎ و
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوژه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﯿﭙﺮدازد.
 .۲دﺷﻮاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی در ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی
در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارد [۱] .ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز “ﺧﺒﺮ ﺑﺪ”
را ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ درﻧﮓ و ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﺎن
ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺷﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و
ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ [۲] .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﮔﺎه ﺧﻄﺎ در ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﺑﺮرﺳﯽ
دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان اﻣﺮوز و از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ از زﯾﺮ ﭘﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم اﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﮕﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
درﺧﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺟﻨﮕﻞ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ را ﺟﺪا
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎف ﻓﺰاﯾﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﻮده
اﺳﺖ .از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎرﮐﺲ و ﮔﺮاﻣﺸﯽ راﺑﻄﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ را “ارﮔﺎﻧﯿﮏ” داﻧﺴﺘﻪ و از ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺖ
دﻓﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻫﻤﭽﻮن
آدرﻧﻮ ،ﻫﻮﮐﺮﻫﺎﯾﻤﺮ وﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن ﻫﺎ و ﭘﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﮔﺮاﯾﺎن
)ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﻮﺗﺎر ،ﻓﻮﮐﻮ و درﯾﺪا( ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻘﺎدی،
راززداﺋﯽ از “اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ” ،ﺳﻠﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم “ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدی” و
ﯾﺎ “ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻨﯽ” داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ در ﺗﻀﺎد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻓﺮدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اراده
ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی اﺷﺎن در ﮔﺮو ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮی و ﺗﺮدﯾﺪ در ﯾﻘﯿﻦ ﻫﺎی
راﯾﺞ و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان ﻣﻬﺎرت و ﭘﯿﺮوزی اﺷﺎن در ﮔﺮو
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻘﯿﻦ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮدت آﻣﯿﺰ دو ﭘﺮوژه روﺷﻨﮕﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی را
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دﺳﺘﮑﻢ دﺷﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺷﻮق ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺗﻮﺳﻂ
ـﺪاﻧﻮف،
ـﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮﮔـ
ـﺖ .ﺳـ
ـﺎﺧﺘﻪ اﺳـ
ـﺪل ﺳـ
ـﺎس ﺑـ
ـﻪ ﯾـ
ـﺮان را ﺑـ
روﺷﻨﻔﮑـ
ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﮔﺮاﻣﺸﯽ ،آﻟﺘﻮﺳﺮ ،ﭘﻮﻻﻧﺰاس و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﭼﭗ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﺧﻠﯿﻞ
ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﺗﺤﻮل ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﭼﺎﻟﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﯾﺎ
“ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه” )و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
ﺿﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻋﺮوج ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﻧﻮ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ،دﻣﮑﺮات و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از

ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻣﻬﻠﮏ و ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺴﺎ
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ
و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﭘﺮدازی ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﺮدی دﻓﺎع
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی “ﺑﺤﺮان و ﯾﺎ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ” ﻗﺮار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖ زداﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی
آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی روﺷﻨﮕﺮی و ﻧﻘﺪ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﺰﺷﺎن از “ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻣﺪرن ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زداﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﻣﻮردی ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ]. [۳
ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺷﻮاری ﮔﯿﺮﮐﺮده
ﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﻒ اﻧﮕﯿﺰ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺲ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﻘﻼب و ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﻫﻢ از
اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﮐﺴـﺮی ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﻋﻘﻼﻧـﯽ ،ﻋـﺪم ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺪاراﺟﻮﯾﯽ و
ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری در ﺗﺤﻤﻞ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ “ﮐﺴﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ” و دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺷﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﮋه در
روش ﻫﺎی ﺣﺬف ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،دﺷﻨﺎم دﻫﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺗﻬﻤﺖ
زﻧﯽ ،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ،ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻗﺪرﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮔﺮی،
وﯾﺮاﻧﺴﺎزی و در ﯾﮏ ﮐﻼم در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺖ ﺳﺎزی و ﺗﻘﺪﯾﺲ از “ﺧﻮدی” و
ﺗﺨﺮﯾﺐ “ﻧﺎﺧﻮدی” ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ “دﯾﮕﺮی” ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ درﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪادی و اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
دارد.
ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﻠﯽ ﭘﯿﺮ ،ﻓﺮﺳﻮده و

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﻨﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺛﻤﺮی آن ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﭘﯿﮕﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﭘﺎی در زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺑﺎز اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ و
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن و اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺛﻤﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﯾﺸﺎن اﻣﺮی دﯾﮕﺮ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه دور و در
ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻣﺪرن ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﺗﺒﻌﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ
رﺷﺪ وﺗﺤﺮک ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
راﻧﺪه ﺷﺪه از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای
دارﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن در وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﺮ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان آن را در روح و ﺟﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن دروﻧﯽ
ﻧﻤﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را دروﻧﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺌﻮری
“ﻣﯿﺮاث ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺑﻮردﯾﻮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ،روﺣﯿﺎت و
ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای ﮐﻪ ﻋﻤﺮی در ﻓﺮد دروﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺎدات و ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دوام
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪادی در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻦ اﻣﺎ
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮاث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎدات را رد ﮐﻨﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﻌﯿﺾ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ دروﻧﯽ
ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻫﻢ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎدری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ “ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی” ﺑﻮدن ﻃﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎزه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ “دﮔﺮﺑﻮده ﮔﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن از اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و
ﺟﺬب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻨﺪ و در ذﻫﻨﯿﺖ و
ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﻮان ﻧﻮ آوری اش ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎن آن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻼن ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ

آﻧﺎن ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺒﺮدی دون ﮐﯿﺸﻮت ﮔﻮﻧﻪ در دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﺎﺑﻪ ازای واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻞ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭘﯿﻠﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ
در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ روﺣﯿﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﻫﻮﯾﺖ روﺑﺮو ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎ ﮐﺎرا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﺨﺖ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﮐﻬﻨﮕﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺸﺎن در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎن ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺷﺎن ﺣﺘﯽ در
ﺟﺬب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺗﮑﺮارﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در
ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و ﺣﯿﺎت ﮐﻢ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺶ روی آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ )ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﮔﺮ
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﺳﺖ .ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ورزی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ زﯾﺴﺖ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﺎ و
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن در
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد و ﺑﻪ اﺻﺼﻼح آب ﻫﻢ از آب ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و ﻓﺮود و
ﻋﺮوﺟﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ورود
و ﺧﺮوﺟﺸﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ روﻧﻖ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎت “ﺑﺎﻟﻨﺪه”
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻼن ﺗﺮ اﻣﺎ رﻓﺘﮕﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺰاع
ﻫﺎی دروﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﺎدی از دﺷﻮاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ– ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن از ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻧﺰاع دارد –
اﮔﺮ راه ﭼﺎره ای ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ و
ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ای وﺟﻮد دارد؟

 .۳ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در اﯾﺮان :ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ “ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ” در
اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪ
و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از “ﺷﺮ ﮐﻤﺘﺮ” را ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ورزی در اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ راه ﺣﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در درون ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز را
در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﮐﻢ رﻧﮓ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺒﺎرزات ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﮕﺮش ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان را ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺠﺎزی و ﺗﻨﯿﺪن در ﭘﯿﻠﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان
و ﺣﺘﯽ در ﺣﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﻣﺪرن در
اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن
از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون
ﻣﺮزی دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮدای
اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﮑﺎرآﻧﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای “ﺗﺒﺪﯾﻞ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ،و ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ دوﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ و
ﭘﺮوژه ای ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺟﺬب آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ “ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن” و
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﺪه اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
“ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی” ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دارﻧﺪ .ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ
اﭘﻮزﯾﺴﻮن و ﺟﺬب و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ – ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ – اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﮔﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ درﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺧﺘﯿﺎری از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی آﻧﺎن ﺑﺎ دوران
اوﻟﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دوران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﺪه و دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻦ
“ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن” ﻧﺎﻣﯿﺪه ام ] . [۴ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ.
ﺑﻪ واروﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺷﺎن را
در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل
داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارزش ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺳﮑﻮﻻر و
ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﺮان دارﻧﺪ .در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺗﺎﺗﯿﺮات
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪی و از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
آن ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی و “ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪی” ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ( (Conseptو
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮون ﻣﺮز در ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و آﯾﯿﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻠﺢ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﮑﻮﻻﯾﺴﻢ و ﻻﯾﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،دﻓﺎع از آزادی
ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ،
دﯾﻨﯽ ،دﻓﺎع از آزادی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺳﺘﯿﺰی ،دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و اﺷﺎﻋﻪ دﯾﮕﺮ ارزش ﻫﺎی ﻣﺪرن در اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز در
ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی
و ﻣﻬﺎﺟﺮ( ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و دﻓﺎع از دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن )ﺑﻪ وﯾﮋه آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ـﺎن،
ـﺶ زﻧـ
ـﯽ ،ﺟﻨﺒـ
ـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺪ( از زﻧـ
ـﻮذ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـ
ـﺪ ازﻧﻔـ
ﺟﺪﯾـ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و… در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺸﺎر
ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ
و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی،
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری دوﮔﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان
ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن “ﻧﺴﻞ دوم” اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و
از آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ
ﯾﮑﺴﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
“ﭘﺴﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن” اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای در
آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯿﺮوﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دوری از ﺗﻌﺼﺐ و
ﺟﺰم اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮ ،دوری ﺟﺴﺘﻦ از
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻣﺪارا و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن،
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﮕﺎه ﮐﻼن و دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن از ﺟﻤﻠﻪ
وﯾﮋه ﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﻣﺠﺎزی
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت
در اﯾﺮان ﺑﺪور از اﻧﺼﺎف و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و
ﺳﮑﻮﻻر )ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪی ﺗﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ
ﺻﺤﺖ وﺳﻘﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﺷﺎﻋﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ،ﻣﺪرن،
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺲ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از
آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﮑﻢ در ﺑﺮون ﻣﺮز ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺧﻮد را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ؟
ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
در اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪرن ،ﺷﻬﺮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی
اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و وزن اﯾﻦ ﮔﺮوه در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﻣﺮوزه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ و ﮐﺴﺐ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ آن در
ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎن و ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺸﺪت از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد آور
اﻗﺘﺪار ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ،روﺷﻨﻔﮑﺮان،
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ
و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ رﯾﺸﻪ دار
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو آﻧﺎن از زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی
ﻣﺪرن ،ﺳﮑﻮﻻر ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎ
اﺳﺖ آﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﭘﺮوژه ای ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ؟ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن،

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ را
دارا اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد دارد .ﻧﺴﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از “ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن” از وﺣﺸﺖ ﺷﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه
اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
دﯾﻨﯽ ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻻزم درﭼﺎﻟﺶ
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ
رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﻣﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی اﺳﺖ
 .۴ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﻣﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺤﺼﻮل “اراده
آﻫﻨﯿﻦ” و “اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای” ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
و دﻧﺒﺎﻟﻪ رواﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﻨﺪ و ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ “ﻣﯿﻮه ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ” ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺮدارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ،
ﻣﺮدم اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ اراده ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ از اﯾﻨﺮو و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ “اراده
آﻫﻨﯿﻦ” آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪه اﻧﺪ .آن ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ذﻫﻨﯽ ﮔﺮی
ﺷﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮﻧﻮع ﺷﻮر و اﻓﻖ ﻧﻈﺮ را
از ﺳﯿﺎﺳﺖ زدوده و آن را ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻧﺪ .در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ” ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ.

در اﯾﺮان آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﺮد( در ﺣﺎل ﻧﻀﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ راه
ﺳﻮﻣﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﺌﻮری و آرﻣﺎن و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﺑﻪ ﺟﺎی دوﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی و ﯾﺎ
روﺷﻨﮕﺮی ،درﮐﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ و ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻂ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼش
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،از ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺮی ﺑﺮای
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زداﯾﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ارزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی روزﻣﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﻋﻤﻞ و “واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺘﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده!
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
وﯾﮋه ﮔﯽ ﻧﻮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﮔﻤﺎن
زﻧﯽ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﭘﯿﺸﺪاوری و ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺷﻦ ﮔﺮدد در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﻈﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮه ﺳﻮم ،زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و زﻧﺪه ﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﯽ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﻣﯿﮑﺎﻫﺪ .دﯾﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ و اﻣﮑﺎن آﺷﺘﯽ اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﻮم آن
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﻮﻧﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ
اﻣﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮔﺮدد ﮐﻨﺸﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ارزش ﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرم آن ﮐﻪ دوردﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮش
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﯾﺎس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺪﯾﻞ و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﯾﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺗﺸﮑﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﻼش ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ.
ﻃﺮح ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ )ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ( ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﯽ دردﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن آن را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﻫﺎ ،ﭘﺮوژه ای
ﻣﺪرن ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
زﻣﯿﻨﻪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی “ﺷ ّﺮ ﮐﻤﺘﺮ” و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺠﻮل و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر از آن،
ﭘﻮﯾﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺗﺮی از ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻧﯿﺰ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺑﻪ واروﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ دوﺑﺎره وﺳﻮﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از “ﺷﺮ ﮐﻤﺘﺮ” ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻨﻮز در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻓﻘﯽ
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻫﯽ( رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﯽ( را
رواج ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو ،ﭘﺮوژه
اﻋﺘﺪال ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ای ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻠﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان و ﯾﺎ روش ﻫﺎی
ﻗﻬﺮی و ﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ،
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰش از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،دﯾﻨﯽ و
ﻣﺴﻠﮑﯽ و دﻓﺎع ﭘﯿﮕﯿﺮش از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ،ﭘﺮوژه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺰه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ،
اﻧﺰواﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،اﻓﺮاﻃﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی .ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﭘﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﮕﻨﻪ ﺷﺪن در
آواﻧﮕﺎردﯾﺴﻢ و ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن “ﺻﺪای
ﺳﻮم” اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.

 .۵ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن داﺧﻞ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ،
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ و
دﻣﮑﺮات ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان و
راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدم ﺑﺪل
ﮔﺮدد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن )ﺳﮑﻮﻻر و
دﻣﮑﺮات( داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺮﻗﺮارﻧﺸﻮد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﺳﺎزد درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮوژه اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل
ﺳﺎزد .از آن ﺑﺪﺗﺮ در ﺟﺎزدن در اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻼ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ واﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﺧﺘﻦ و
ﺑﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮔﺮی ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ را در اذﻫﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺠﺎی ﮔﺬارده اﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮان آن را ﻣﺤﻤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺼﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
دﻓﺎع ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن از ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺬﯾﺮش
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ و اﻧﮑﺎر ﺿﺮورت ﭘﺮوژه وﯾﮋه ای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد را
در آن ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از آن ﮔﺮﯾﺰان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﯾﯽ را ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺪل
ﮔﺮدد .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ؟ آﯾﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
داد ه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﺰاف ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺎن را

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﻮق
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﯾﻢ .روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ “ﺟﺪل” –
ﺑﺮﻏﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن – اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺎن
در اراﺋﻪ ﺑﺪﯾﻞ و ﻫﻤﻮارﮐﺮدن راه اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ
ﺗﻮان آن را ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺧﻮت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر
آﻣـﺪن دوﻟـﺖ اﺣﻤـﺪی ﻧـﮋاد و ﻗﻄـﺒﯽ ﺷـﺪن روﯾـﺎروﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴـﻢ و
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان در اﻧﺘﻈﺎر و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﭘﺮوژه
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و
ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ،در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای
ﺳﻮم در ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮروﺛﯽ و دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ .ﺣﻀﻮر ﺧﯿﻞ اﻧﺒﻮﻫﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم
و ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ وﻧﻪ ﻓﻘﻂ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻠﮑﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮدی ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻮﯾﯽ و وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﺪ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺰوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺒﺘﮑﺮ آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ارﺟﻤﻨﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺎﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻮاﻗﺺ آن
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺼﻮر آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﮔﺮد
آورد ﺗﺼﻮر ﺧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ از ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ و در دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺮﺳﻮم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دراﻣﺎﺗﯿﮏ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﺪار داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﺎره ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت در ﮔﺮو ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ “ﺧﺎﻧﻮاده” ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ،ﯾﻌﻨﯽ “دﯾﻦ ﺑﺎوران
ﻻﺋﯿﮏ”“ ،ﭼﭗ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات” و “ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن” در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺪل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﮑﺎش در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دادن ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﯾﺎ
ﺑﺎور ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻋﻼﺋﻖ ﻣﻠﯽ ﺗﻀﺎدی ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻮرﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ -ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺜﺎق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ را از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻔﯽﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺪل
ﻣﯽﺳﺎزد .از ﻗﻀﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺎﺳﺪاری از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر
– ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ – اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای “ﻓﻤﯿﻨﯿﺰه
” ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺑﻘﺎی آن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮوازی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد؟ آﯾﺎ آن ﭼﻪ در دﺷﻮاری
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی در ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آرزوﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺪل ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻼﺷﯽ آن
ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻫﺎ و اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ
ﻓﺮدی و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﮑﺴﺖ،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و اداﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
روﺑﺮو ﺳﺎزد.
ﺟﻤﻬﻮی ﺧﻮاﻫﺎن راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻓﻖ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ دور ﺧﻮد و در
ـﯽ ﮐﻼن و
ـﻮ ﻧﮕﺮﺷـ
ـﺎ در ﭘﺮﺗـ
ـﺎزد .ﺗﻨﻬـ
ـﺎر ﺳـ
ـﻞ ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺎ ﻃـ
ـﺮه ای ﺑـ
داﯾـ
دوراﻧﺪﯾﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻪ دور از ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ و
ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻘﯽ درﺧﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺟﺰ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪودی از ﻋﻤﻘﯽ در ﺧﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
دﻟﯿﻞ آن ﻧﺎدرﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺪﻧﯽ
ﺑﻮدن و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ

ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
آﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﺼﻨﻌﯽ
در اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺟﺒﻬﻪ و ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ اﺣﺰاب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وداع ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ
ﺿﺮورﺗﺎ آن درﺟﻪ از اﻧﺴﺠﺎم دروﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ
آورد ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮ ﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دو ﻧﯿﺎزﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد؟ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد.
“ .۱ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻋﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪ” از ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪ و “ﭼﭗ ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ”
از دروﯾﺶ ﭘﻮر )ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎره  ۷ﺳﺎل  (۱۹۹۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
 .۲ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎ را ﻧﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
دروﻧﯽ و ﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﺮده ام .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻮاد
ﻃﺎﻟﻌﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ“ :ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻓﺮدی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟” ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ“ :اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﻢ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ”) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ” ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد “ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻮاد ﻃﺎﻟﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ﻣﻨﺪرج در ﻫﻔﺘﻪ
ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧـﺪ و ﻧﺸﺮﯾـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ “ﻋﺼـﺮ ﻧـﻮ”  ۲۵ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(۲۰۰۴
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻓﻬﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮدﯾﺪ در ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن را ﻧﻮﻋﯽ “ﻣﺎﻧﻮر” ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
 .۳ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﻮردی و ﺿﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺒﺰﻫﺎ ،زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن از ﭘﺎﺋﯿﻦ و زاﭘﺎﺗﯿﺴﺘﻬﺎ را ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
 .۴ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم “ﭘﺴﺎﺗﺒﻌﯿﺪ” ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم
“آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮ و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ” از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آرش ﺷﻤﺎره ۱۰۰
رﺟﻮع ﺷﻮد.

ـﻮاه
ـﺖ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨـ
ـﻮرﯾﺖ ﭼﯿﺴـ
ﺟﻤﻬـ
ﮐﯿﺴﺖ ؟
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۵دی  ۵ – ۱٣٨۹ژاﻧﻮﻳﻪ ۲۰۱۱
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻨﻈﻮر از
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع آن اﺳﺖ ،در ﺳﻮدان ﻧﻮع
دﯾﮕﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رژﯾﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ،ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮروﺛﯽ اش ﺷﻖ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﭘﻞ ﭘﻮت ﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻮد،
ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ.
از ﺳﻮ دﯾﮕﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻬﻮری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دارﯾﻢ،
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮﺗﯿﮏ دارﯾﻢ ،ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ دارﯾﻢ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال و
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰدارﯾﻢ … ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮری ِ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﺳﺖ؟
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ وﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه،
اﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ
اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ و ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ را در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻪ وﻇﺄف و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﯾﺪه ال دﻓﺎع و ﺑﺮای
ـﺎی
ـﺪﻋﯽ ﻫـ
ـﯽ از ﻣـ
ـﺪ ﺑﺮﺧـ
ـﻮر ﺷﺎﯾـ
ـﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄـ
ـﺎرزه ﮐﻨﻨـ
ـﺘﻘﺮارش ﻣﺒـ
اﺳـ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و در رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪول از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری در اﺑﺘﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮروﺛﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺪ
راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی
اﻧﺴﺎن از اﻧﻮاع ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ را زﯾﺮ
ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮدش را ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی
اﯾﺪه ال ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ِ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از ﻗﺎﻧﻮنِ ﺗﺌﻮری – ﻋﻤﻞ – ﺗﻔﺎوت
ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯽ و ﮔﺬار از ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
اﻧﺤﺮاف از ﻫﺪف و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺸﺮﺑﻮده و ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺗﺮ اوﺳﺖ.

اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨـﻮاﻫﯽ ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در ﯾﻮﻧـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن و در
دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ارﺳﻄﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آزاد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن وﺑﺎ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮدن
ﺑﻨﺎﮔﺬارده ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی
ﻓﺮاوان ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﮐﯿﺎول در ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ از دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و
دﯾﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری ِ ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻗﺮون روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ِ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،از آن ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮات و اﺳﺘﺪﻻل
ﻫﺎی ﻫﻮﺑﺲ و روﺳﻮ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﻤﻬﻮری ِ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﻬﻢ اﻧﺪ .ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر اﯾﺪه ال
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری ِ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ِ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺟﺎن آداﻣﺲ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎ ،ﺗﺤﻮل رژﯾﻢ ﻫﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری ِ و درﻏﻠﻄﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ِ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻋﻤﻞ آزادی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ون ﻫﯿﮏ ،ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺖ ،ﺟﺎن ﭘﻮﮐﻮک ،ﻓﯿﻠﯿﭗ
ﭘﻮﺗﯽ … وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ
ﺟﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ را ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎب ،اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻤﺘﺮاز دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ اﺳﺖ .
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری را ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارده و از
آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده و آن را ﺗﺪاوم ﻣﯿﺒﺨﺸﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه
ﮐﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ارزﻧﺪه ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮدﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری ِ را ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
 .۱ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاد اﺳﺖ ،و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را
ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮد و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮل اﺳﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﺸﻤﺎرد.
 .۲ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺮ دو اﺻﻞ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ارج ﻣﯿﮕﺬارد زﯾﺮا ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮواﻧﺪن دو روی
ﯾﮏ ﺳﮑﻪ اﻧﺪ .
 .۳ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه
واز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ.
 .۴ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرش ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﺳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۵ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻗﺎﻧﻮن را در ﺧﺪﻣﺖ آزادی ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﮐﻪ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن  :ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ
،آزادی ﻋﻘﯿﺪه وﺑﺪﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﻻﺋﯿﮏ اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ﻻﯾﺴﯿﺘﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺪون اﺻﻞ ﻻﯾﺴﯿﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ
 .۷ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
روزﻣﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ او و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ارﺗﺒﺎط دارد
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ اﺳﺖ  .دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﺷﻨﺎﭘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﺑﺎره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﮐﻮﻧﺪورﺳﻪ ،در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را از
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺘﻮن ،روﺑﺴﭙﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ ﺳﯿﯿﺲ ﻣﺠﺰا ﻣﯿﺴﺎزد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻨﻮز از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻌﺪ از او در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻈﺮش را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎورﯾﻢ  :رائ ﻣﺮدم ﻧﻪ
ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎ و ﻧﻪ در ذات ﺧﻮد از ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ -ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ -ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ؛ آرا ﻣﺮدم ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﺮد را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در رائ
ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
 .۸ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه در ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده واﻋﺘﻘﺎد
دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﻮل و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎرده
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ وﻋﻤﻠﯽ
اﺻﻞ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ آﻧﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﮑﻨﻨﺪ .
 .۹ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪام در اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،و در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۰ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه دوﻟﺖ را ﻗﺒﻞ ازﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﺎع از آزادی اﻧﺴﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ آن دوﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﻨﺪ .
 .۱۱ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮل دارد و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ،
ﻣﺴﻠﮑﯽ ،ﻣﺮاﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ( اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ )،ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﯽ (ﻧﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
) ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۱۲ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻣﺴــﻠﮏ ،دﯾــﻦ و ﻣﺬﻫــﺐ ،ﻗــﻮم و ﻣﻠــﺖ ،داﻧــﺶ و دراﯾــﺖ ،ﻓﺮﻫﻨــﮓ و

ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪی وﻣﻬـﺎرت … را ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﯿﺸﻤـﺎرد و ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺑـﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺣﻖ آزادی ﺑﺮاﺑﺮﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه از ﺣﻖ ﺧﻮد  ،از ﺣﻖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده و اﺧﻼق -
اﺗﯿﮏ -را ﻫﻤﻮاره در رﻓﺘﺎر در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺻﻮل ,زﯾﺴﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﺲ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺻﻔﺖ وﻫﺮ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺑﻪ واژه ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺮا ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮده و ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﺻﻮل ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ
آﻧﺮا ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﺒﺮال اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺧﻠﻘﯽ ،ﺷﻮراﯾﯽ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
…ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮕﺮدد
]Marx, Engels, la fondation et l’évolution de la [1
République, Annales historiques de la Révolution française
Année 1993 Volume 291 Numéro 1 pp. 1-12
 [John Adams [2اﻧﻘﻼﺑـﯽ اﯾـﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳـﺖ ،ﯾﮑـﯽ از ﺗﺌﻮرﯾﺴـﯿﻦ ﻫـﺎ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻌﺎون ﺟﺮج واﺷﻨﮕﺘﻦ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و
ﺧﻮد دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﻗﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎ ﺗﺰ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ
اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
]La neutralité de l’Etat-[3
]La liberté de conscience-[4
]Le pluralisme-[5
]La loi de 1905 : un cadre pour la laïcité- [6
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻻﯾﺴﯿﺘﻪ و ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ  ،ﻻﯾﺴﯿﺘﻪ
و ﺑﺮاﺑﺮﯾﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻻﯾﺴﯿﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ
Documentations françaises : La laïcité : débats 100 ans après
la loi de 1905
]questions à… Jean Baubérot 3 -[7
Jean Bauberot, titulaire de la chaire «Histoire et sociologie
de la laïcité» à l’Ecole pratique des hautes études et membre
de la Commission Stasi répond à la revue Regards sur
l’actualité, dans son n° 298 «Etat, laïcité, religions
]Dominique SCHNAPPER, École des hautes études en sciences[8
sociales, L’UNIVERSEL RÉPUBLICAIN
REVISITÉ, VEI Enjeux, n° 121, juin 2000
]Condorcet[9
اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻌﻬﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ,وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﻼن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد ،و در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ

]Administrations de la république[10
۰۱/۲۰۱۱/ ۰۴
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