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  علی صدارت

  ٢٠١۵ اگست ١۶
 

  .مندی در ايران شرايط الزم برای استقرار و استمرار مردمساالری و حقوق

  شاخۀ چھارم )٣(

  

  گاه به اين ميزان فراھم نبوده است مندی در ايران، ھيچ مساالری و حقوقشرايط الزم برای استقرار و استمرار مرد

گاه  در تاريخ معاصر ايران، ھيچ.  گيرد و شرايطی الزم دارد ر و تحوالت بنيادين و انقالب، در خالء صورت نمیييتغ

ھا و در کل جامعه   و ھستهمندی در افراد به اندازۀ اين زمان، عناصر الزم برای برپائی و پويائی مردمساالری و حقوق

  : شود توان نگريست که به مختصری از آن در ذيل اشاره می به اين مھم، از چھار  زاويه می. و ملت، فراھم نبوده است

المللی، و چھارم انديشۀ  ی و وسايل ارتباطات جمعی، دوم امور داخلی ايران و ايرانيان،  سوم  امور بينئ اول امور رسانه

  .راھنما

  

 گردد ی و وسايل ارتباطات ھمگانی در داخل و خارج از مرزھای ايران مربوط میئ صری از آنچه به امور رسانهمخت

  ،گردد ی و وسايل ارتباطات ھمگانی در داخل و خارج از مرزھای ايران مربوط میئ رسانهمختصری از آنچه به امور 

روند و  ھای مردمی به سرعت به پيش می بندی ات، شبکهبا انقالب انفورماتيک و اطالعات و ارتباط: از اين جمله است

ھای خويش،  بيش از پيش  ھای مردمی، ملتھا به نيرو و توانائی بندی با افزايش شبکه. گيرند خود میه تری ب ابعاد گسترده

تر و  قيمت وسايلی که در امور انتشار و دريافت خبر و نظر و انديشه و علم  ضروری ھستند، ھرچه ارزان. برند پی می

درآميختن افکار عمومی در سراسر دنيا و . شوند تر می تر و ھمگانی تر، و کاربرد آنھا ھرچه آسان مھياتر و فراوان

  . گردد تر می ھا و قومھا و ملتھای مختلف از شرايط يکديگر، سھل آگاھی افراد و ھسته

  

  گردد مختصری از آنچه به امور داخلی ايران مربوط می

ملت ايران، انواع گروھھای زورپرست را : گردد، از اين جمله است چه به امور داخلی ايران مربوط میمختصری از آن

و " تمدن بزرگ"ھا، از ديکتاتوری  ارزش بودن انواع و اقسام ديکتاتوری. اند و به آنھا اقبالی ندارند امتحان کرده

تاريا گرفته تا ديکتاتوری مالتاريا، با گذشت فقط سه مدرنيته و علم و يا  ديکتاتوری ناسيوناليستی و ديکتاتوری پرول

ھا، انقالبی شده  مندی ھا و عقيده ژیودر ايدئول. نگاه مردم به قدرت متحول گشته است. اند دھه، به ضدارزش مبدل شده

 واقع اگر انقالب مسيحی در طی چند صده به وقوع پيوست، انقالب اسالمی در طی چند دھه و در ابعادی گسترده . است

تأمالتی در قرائت انسانی از " کتاب ٢۴١حتی آقای محمد مجتھد شبستری ھم در صفحۀ . مثالھا فراوان ھستند. گرديد
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ای که در باب خدا، نبوت، معاد و مفھومھای بنيادين دين اسالم بتواند،  الھيات دينی تدوين شده: "آورده است که " دين

، يک سلسله مفھومھا و آراء مدون عرضه کند يک نياز قطعی و فوری متناسب با ساختارھای ذھنی انسان اين عصر

صدر به اين مھم  از زمانی که آقای بنی."  تکانی و اصالحات بنيادين وجود دارد در عالم فقه ھم احتياج به خانه. است

  .شود شان منحصر نمیگذرد و امروزه عدۀ باورمندان به بيان آزادی و استقالل، به اي توجه نمود، در حدود نيم قرن می

ِمسابقه در اعمال خشونت . نظری ننگ  شده است گرائی افتخار و تنگ در جامعۀ مدنی و نيز جامعۀ سياسی ايران، کثرت
ھای دينی و مذھبی از واليت و انحصار   تفسير و بسط  مفاھيم حوزه. جای خود را به تالش در زدودن خشونت داده است

،  خارج "روشنفکران"مندی و مردمساالری از واليت و انحصار  ھای حقوق يم حوزه، و تفسير و بسط مفاھ"مراجع"

اقبال . آھنگی و عصيان متمايل است ھا، به تمايل به پيش  اين حوزهیروی و تقليد در ھر دو ميل به دنباله.  گرديده است

بودن دور، و "  دولت ايرانۀتبع"ھوم مردم از مف. شود به بنيادھای دينی و نيز تشکيالت سياسی از نوع قديم، کاسته می

  . گردند بودن نزديک می" شھروند ايرانی"به گفتمان 

مداران مستبد را در دولت مرکزی ايران بر  ھائی که قدرت شود، ستون در آنچه که به نمادھای قدرتھای داخلی مربوط می

  . درون اند، يکی بعد از ديگری از بين رفته و می داشته اريکۀ قدرت نگاه می

در زمان . ستون اقتصادی سازوکارھای سابق را ندارد و در شکل امروزش، با حيات اقتصادی کشور در تضاد است

محوری سياستھای کالن اقتصادی دولت، سامانۀ  مالکی از بين رفت و در شھرھا با نفت پھلوی در روستاھا، بزرگ

  . شدند مبدل گرديد تی که با پول نفت خريداری میاقتصادی بازار، در کشور  به ابزاری برای پخش کاالھای واردا

ای  ،  زور و خفقان و فشار و سانسور را وسيله"ھای تمدن بزرگ دروازه"ستون سلطنت در رژيم پھلوی، با سراب 

ھای اعتقادات دينی سنتی مردم، در صدد حذف  با سعی در سست کردن پايه. برای رسيدن به آن ھدف توجيه کرد

به ميزانی که در اين روند موفق شد، ستونی  از ستونھای نظام ضدمردمی خود را سست نمود و به . روحانيت برآمد

ای از زمان که تعادل قوايش با  تر شدن نزديکتر شد  و از آنجا که مشروعيت خود را از مردم نداشت، در برھه پايه تک

. استفاده کرده و به عمر شاھنشاھی پايان دادندوجود آمده ه قدرتھای خارجی غيرمتعادل گرديد، مردم ايران از فرصت ب

ھای گسترده زد و به اين  رژيم پھلوی، در تالش در متالشی کردن  روحانيت، دست به سانسور و خفقان و خشونت

  .  مشروعيت نداشته را آفريد" روحانيت"وسيله برای بخشی از 

و " طلبان اصالح"ّم  و مکال از ھر نوع آنھا، از جمله گرايان معم ، با به قدرت رسيدن  دين"اسالم"و " روحانيت"ستون 

، و با انقالب اسالمی، چھرۀ واقعی ھر کسی که شغلش، واسطۀ بين خدا و انسان ...و" سازندگان"و "  گرايان اصول"

  . در  اسالم  انقالبی شد. بودن است، نمايان گرديد

االری استوار نباشند، و اگر استقالل و آزادی  و عدم  مندی و مردمس ھا، اگر بر اصول حقوق"اتحاد"ھا  و "ائتالف"

مداری، پيوسته تمرين نگردد، و اگر برای مردم جايگاه بايسته منظور نگردد و برای کسب مشروعيت به مردم  برتری

  . گيرد کشد، واليتی که بسته به موقع، رنگ دينی و يا غيردينی به خود می رجوع نشود، کار به واليت مطلقه می

  

  گردد المللی مربوط می ختصری از آنچه به امور بينم

خوش تجديد  دست" ابرقدرت"در مفھوم، : گردد، از اين جمله است المللی مربوط می مختصری از آنچه به امور بين

ھای بعد از جنگ جھانی شاھد آن بوديم، پايان يافته  جنگ سرد بين دو قطب بزرگ، آنچنان که در دھه. نظرھا شده است

دو ابرقدرتی که دنيا . ھای شرق و غرب به انتھا رسيد و دوران انقباض آنھا در پی آمد وریت دوران انبساط امپرا.است

وری روسيۀ شوروی چون برف آب تکه امپرا بعد از اين. را تحت سلطۀ خود داشتند، با مشکالت عديده مواجه ھستند

کانون ثروت و قدرت از کشورھای . دنيا چند قطبی شده است امريکا رسيده و اکنون نوبت به ابرقدرتشد، اکنون 
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روشنفکران علم اقتصاد که توانا بودند که بحران . بزرگتر و غرب به کشورھای کوچکتر و شرق متمايل گرديده است

بستی که اصالت قدرت سرمايه در آن است، و  بينی کنند، از بن  را از چند سال قبل از آن پيش٢٠٠٨اقتصادی سال 

متفکران غربی مستقل و آزاده، از  ورشکستگی عقيده و نظر در غرب فغان دارند و . رانند سخن می"  رشد"طورۀ اس

  . جويند راه حل را در شرق می

  

  گردد ای مربوط می مختصری از آنچه به امور  انديشه

. ورشکستگی در ارائه راه حل است و   ھا دھندۀ تجديد نظرات عمده در انديشه ھا،  نشان ژیوايدئول" پسا"پيدايش بيشمار 

ھابرماس ھم در انديشۀ خود تجديد نظر کرده است و راه حل پايداری يک " زيکپسا متاف"پرداز   از جمله  حتی نظريه

  . داند کاری با دين می  سکوالر را نه تنھا کنار آمدن با دين بلکه ھمۀجامع

شوند و قدرتھای  ھای آينده تحميل می يگر به اين نسل، و نسلھای د  راھنما،  بحرانی بعد از بحرانۀبست انديش با بن

منشاء . ھا، راه حل ارائه دھند توانند برای حل بحران سازھا،  نمی بحران. غرب و شرق از ارائۀ راه حل عاجز ھستند

  . استی غالب در شرق و غرب گيتی ئ  موازنۀ وجودی در سامانۀ انديشهھای  امروز،  اصالت زور و قدرت و بحران

، اعالم ورشکستگی به ٢٠٠٩در بحران عظيم اقتصادی سال " نظام جديد دنيا"داری به عنوان  ژی سرمايهوايدئول

برای حل آن بحران، ضررھای ھنگفت به مردم تحميل شدند و در ھمان زمان، . تقصير انديشۀ راھنما در غرب بود

ھای مالی پولی چند مليتی، ھر يک به   باال در شرکتشدند و مقامات" سازی خصوصی"آلود،  ھا از اين آب گل منفعت

که بعد از آن بحران، واليت مطلقۀ سرمايه توانست دوباره ھمان  شگفت اين. نوعی از اين خوان يغما بھرمند شدند

  .  سازوکارھا را به نظام مالی پولی، تحميل کند

 ی را در گرو انديشۀ راھنمائیوانی به تواناشناس، حل مشکل و گذار از نات فيلسوف و جامعه) ناھوم(ادگار مورن 

. گراياند خالء انديشه در غرب جوانان غربی را به خشونت می.  داند که غرب از رسيدن به آن عاجز مانده است می

ھا و تجاوزھا به کرامت انسانی، از  مردمانی که به علت عدم وجود کمترين امکانات زندگی، و به علت سرکوب

کنند، در  ھا در کشورھای جھان سوم ھستند، مھاجرت می  مقصر نابسامانیًرب،  که اکثراکشورھای خود به غ

از اتفاق نيست که گرايش جوانان از کشورھای غربی به . گيرند کشورھای غربی ھم مورد تبعيض و توھين قرار می

  .چنان  وسيع داشته است گستر، ابعادی اين داعش و ساير گروھھای خشونت

  . گريزی جوانان اين نسل، وجه تمايز واضحی در قياس با نسل گذشته است آرمانزدگی و  آرمان

  . ھا ھستند الگوھا در نزديک به اتفاق جوانان، ورزشکاران پولدار و ھنرپيشه

فرانسه، الئيسيته که قرار بود مربوط به ) ١٩٠۵ژول فری (در مھد الئيسيته . الئيسيته با دعوای علم با دين شروع شد

شد و نه به فرد، به چماق الئيسيته تبديل گرديد و ممنوعيت پوشش و دين ستيزی به بنيادگراتر شدن جوانان منجر نظام با

ولی اکنون سران کشورھای غربی باز به غلط بودن تبعيض و دامن زدن به . شد و جنايت  شارلی عبدو را در پی داشت

در کميسيون قوای مسلح کنگره (کين  اوباما و حتی جان مکاند و اکنون  اوالند و کامرون و  برده موازنۀ وجودی پی

سفانه بعضی از أولی مت. دارند ستيزی برحذر می ھا و مردم را از اسالم ، رسانه.....و) ٢٠١۵ بروریامريکا در ف

مطلقۀ ھای سياسی رژيم واليت  ستيزی از بازجويان زندان محابا، در دگرانديش  داغتر از آش شده و بیۀوطنان ما کاس ھم

  . اند فقيه ھم پيشی گرفته

  !يک ضرورت عينی است" ابرقدرت"مراجعه به 

که  به  چه ميزان،  اين. تری پيدا کرده است ِتر و اھميت ملموس افکار عمومی جھان، در طی قرون اخير، نقش روشن

ادی از مردم، چه اکثريت که  به  چه ميزان، منزلت و کرامت چه تعد حقوق چه تعدادی از افراد بشر رعايت شود، و اين
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ھای مردمی    کند به ميزان مشارکت تعداد ھرچه بيشتر مردم و ھسته و چه اقليت، محفوظ بماند، بستگی مستقيم پيدا می

ھا، و آن ھم  ِبسيار مھمتر از مشارکتھای مقطعی،  ميزان پويائی ِ مشارکت مردم و ھسته. ن سرنوشت خودييدر تع

ن سرنوشت خود و ھمکاری دائمی و ييھای مردمی، در تع عداد ھرچه زيادتر مردم و ھستهِمشارکت ھر چه بيشتر، از ت

برای . ِھا، در ادارۀ جامعه و امورات کشور خويش است اعمال پيوستۀ حق حاکميت ھرچه فراگيرتر مردم و ھسته

  .ن کننده دارنديي بس تعھای ھمگانی نقشی استقرار و استمرار مردمساالری، تعاملی فراگير با افکار عمومی، رسانه

ه ھای اخير ب جھان، و تواناتر شدن اين ابرقدرت طی دھه" ابرقدرت"نقش پيدا کردن افکار عمومی به مثابه تواناترين 

ھای مردمی  و   را به  نفع مردم و ھستهءخصوص به واسطۀ انقالب الکترونيک و انفورماتيک، ترازوی توازن قوا

ِ، مصداقی از اعمال حق حاکميت جمھور ١٣٨٨در سال " ھر ايرانی، يک خبرنگار "تمثيل. ملتھا متمايل کرده است
ِوری از وسايل ارتباطی الکترونيکی ھمگانی توسط نسل جوان  بدون بھره. زد و الگو شد شھروندان گرديد و در دنيا زبان

اکم در اين کشورھا و نيز  پيشه  متعلق به قدرت ح ھای قدرت در کشورھای تونس و مصر،  با توجه به وجود  رسانه

به ترتيبی که در اين " بھار عرب"ھا، شروع    پشتيبان آنھا در کشورھای غربی و ساير قدرتۀپيش ھای قدرت رسانه

که اين بھار  که اين بھار به خزان و زمستانی زودرس منتھی گردد و يا اين اين. کشورھا شاھد آن بوديم، ناممکن بود

که مردم ھر  کند به اين قالل و آزادی و عدالت اجتماعی را نويد بدھد، بستگی کامل پيدا میشکوفائی ھر چه بيشتر است

ِھا برای اعمال  جای گشودن افقه يک از اين کشورھا به چه ميزان به زور و قدرت معتاد باشند و به آن اصالت دھند و ب
عکس، به چه ه که ب  وارد کنند و يا اين در کشورشانءحاکميت جمھور مردم، پای قدرتھای مختلف را در توازن قوا

ميزان اعتماد به نفس، به شکل فردی و نيز در سطح ملی، داشته باشند و با درآميختن با افکار عمومی داخلی و خارجی 

را به  ھا آن ن سرنوشت حی و حاضر باقی بمانند و خالئی را ايجاد نکنند که قدرتييو با برانگيختن آنھا، در عرصۀ تع

  . يش پر کنندنفع خو

برای درآميختن با افکار عمومی داخلی و خارجی و برای برانگيختن آنھا به جنبش و جوشش و پرھيز از انفعال، و 

  ۀِبرای اعمال حاکميت و واليت جمھور شھروندان و برای گرفتن کمک و مشروعيت از افکار عمومی به مثاب

تباط جمعی آزاد و مستقل قابل تصور است؟ با اين وسيله و به اين ای به غير از وسايل ار واقعی، آيا وسيله" ابرقدرت"

شکل است که گوئی افکار عمومی به دور قدرت حلقه زده است و آن را در ميان قرار داده و تا که ھر چه شفافتر در 

  .معرض ديد قرار بگيرد

  

  

  علی صدارت

  

  

 

 

 


