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 به اوضاع سیاسي ايران ینگرش
 »سیاست«رد گسست از کياز رو

 
 يبیگانگ -در خدمت تاريخ، اين است كه، آنگاه كه شكل مقدس  خود يا فلسفه، فلسفه ي در نخستین گام، وظیفه"

ان به نقد زمین سان، از نقد آسم به اين. را در اشكال نامقدسش بر مال سازد يبیگانگ -شده است، خود انسان برمال
حق  ينقد فلسفه"كارل ماركس، مقدمه بر ". رسیم، از نقد مذھب به نقد حقوق و از نقد الھیات به نقد سیاست يم

 "  ھگل
  

 يو سیاس ي، طیف نمايندگان فكريک سواز . دھند يتحوالت جامعه ايران را از مناظر گوناگون مورد توجه قرار م
قرار دارند كه ھر كدام، ...  ياسالم ينظام جمھور نطلبا ساالر، اصالح بداديان ديناست يمختلف حاكمیت، يعن يھا جناح

ديگر، به  ياز سو. دارند يانحصار  ايران حضور فعال و كم و بیش »تسیاس« يمتفاوت يا ھمگون، در صحنه ييھا با نگاه
وجود  ياپوزيسیون فمختل يھا جريانمخالفان است،  يبرا يعدم آزاد يكه اساساً به معنا يرغم استبداد و نبود آزاد

 اييھ نمونه از جريان به طورتوان  يدر اين میان م. نگرند يخود به اوضاع ايران م  خاص يھا ھا نیز از ديدگاهدارند كه آن
نام برد كه  اييھ نامند، از گروه يم" يمذھب -يمل"گرا يا  يمسلمان، مل  نوگرا يا نوانديش يصحبت كرد كه خود را مذھب

چون مجاھدين يا  اييھ كتسكنند و سرانجام از  يم ياند، و يا خود را دمكرات معرف خواه يطلب يا جمھور شروطهم
قرار  يايران را مورد بررس يسیاس يخود رويدادھا ي ويژه يھا سخن راند كه ھر كدام با نگاه... يسنت يھا چپ

مثالً از : گیرد يو غیره نیز مورد قضاوت قرار م يیاسس يھا فراد و شخصیت باالخره حوادث ايران از منظر ا. دھند يم
 نمدارا نیز توسط سیاست يھا و گاھ ايران، روشنفكران، دانشگاھیان، ژورنالیست يسیاس" كارشناسان " يسو

   ... !مدار سیاست" نويسندگان"و يا !  "نگار روزنامه"
 يهاساساً از حوز ييعن. كنند يبسته عمل م يدر مدار ھا عموماً ھا، غالب آن اين نگرش يظاھراما با وجود كثرت و تنوع 

تر  رافنامیم،  يواقعاً موجود م »تسیاس«كه ما  ، آشنا و رايجيدر شكل سنت »يسیاس«تفكر و عمل  يمحدود و انحصار
ھا  يانقیاد و جداماندگ يھا و بان ھا و سلطه قدرت  شنك ياز فضا يا كه خود زيرمجموعه ي»تسیاس« ييعن. روند ينم
يك قشر، طبقه يا كاست بر  يحاكمیت انحصار يبه معنا »يسیاس«اين فضا، در شكل تغلب . است  )ھا آلیناسیون(

و سرانجام  يو مال ياقتصاد يھا ، بنگاه اقتدار بازار و بورس يبه معنا ياقتصاد يدر شكل سلطه. است يمدن يجامعه
  "يافكار عموم"به مفھوم  يو ايدئولوژيك يفرھنگ يكل سلطهو باالخره در ش. است يو تكنوكراس يساالر تفوق ديوان

" ايده... "گردانان كار، رسانه ھا، كارشناسان، متخصصان رژيم، روشنفكران محافظه معنا كه ايدئولوگ به اين. ساختن است
م به ويیبھتر باشد بگو شايد " يافكار عموم"ناپذير به نام  ، مطلق و تغییريرين، طبیعب يرا به عنوان حقیقت" يقانون"و 

 . كنند ي، تحمیل م"يفكر واحد عموم"نام 
بر رقابت، سلطه،  يمبتن جز روابط ي، اساساً چیز اش»يسیاس« ي فوق، در شكل ويژه ي، فضا مشخص به طور

 يشناس كسب نفوذ و اعتبار، شھرت و باز يبرا يسیاس يھا ھا، احزاب و شخصیت مماشات و منازعات میان جناح
را ما ھم نزد  »تسیاس« يو اين مشخصه. و حاكمیت نیست يكسب قدرت سیاس يود و باالخره برانامحدود خ

جنگند و  يحفظ و تحكیم موقعیت ممتاز خود م ياند و با چنگ و دندان برا قدرت نشسته ييابیم كه بر اريكه يم يكسان
 ولیکنحاكمیت و در اپوزيسیون قدرت قرار دارند،  كه ھنوز بیرون از يكنند و ھم نزد آنان يم شان را از صحنه به در رقیبان

 .اند ھمواره مترصد تصرف قدرت و اعمال حاكمیت
و واقعاً  يسنت يسیاست به معنا ياست كه ناقد و ناف يست، نگرشا ما  ديگر كه در اين جا مورد گزينش ينگاھ

و  يكه ايدئولوژ آن چهبا   و اساس  ساز انوين،  ييافتره يبه مثابهخواھد،  يديگر است كه م ي بینش. موجود آن است
در اين راستا، . اند، قطع رابطه و مماشات كند نامیده »يكار يسیاس«و  »تسیاس»   حاكم، از افالطون تا به امروز،  بینش

 يگوھرين است كه من ھمواره در نقد و نف  ايران از رويكرد سه پرسش يديگر به تحوالت جار يموضوع بحث ما، نگاھ
 . ام ديگر و منتقد، مطرح كرده چپ ياصل يمشغول، به عنوان دل»تسیاس«از  يسنت  بینش

؟ به بیان ديگر، چگونه  به اوضاع ايران نگريست يدارم -و شھروند يدار -توان از موضع شھر ينخست آن كه چگونه م -
ساز و  نھادينه -خودگردان، خودخودمختار،  ياز موضع فعالیت اجتماع ي، يعنياجتماع يرھايش - خود  توان با بینش يم

و در ھمان حال، از سقوط به ، دخالت كرد يو ھم عمل يتحوالت جامعه، ھم به لحاظ نظر دمستقل از حاكمیت، در فرآين
 و واقعاً موجود در امان ماند؟ يسنت »تسیاس« يورطه

تر به حقیقت  عیت و ھر چه نزديكبرخاسته از واق يتوان نظريه، تحلیل و در يك كالم گفتمان يدوم آن كه چگونه م -
 كه عموماً كذب و فريب و توھم است، متفاوت باشد؟ »يتبلیغ و ترويج سیاس«داشت كه با 

و به  حتاشكن نه تنھا در مورد ديگران بلكه  منتقد و اسطوره يتوان ھمواره نگاھ يو سرانجام سوم آن كه چگونه م -
 ھا و كاركرد خود داشت؟   خود، به طرح  نسبت به خود، به گفتمان  خصوص

در  يكل به طورو  ياستبداد يھا فوق، البته در نظام يانگیزھا پرسش يعمل در راستا يهو شیو  اتخاذ چنین نگرش
 ف، در شرايط ضعياند و بر ذھنیت عموم ھمواره سیادت داشته يرايج سیاس يھا ھا و گفتمان كه شیوه يدنیاي

  پس. اند، به غايت دشوار، پیچیده و نامسلم است ھمواره مؤثر واقع شده، يو مشاركت يمستقل اجتماع يھا جنبش
شده و چه  تراژيك و پذيرفته يھا ياز ويژگ يكنند، خود يك يم مكه بر سر راه آن قد عل ياشراف به مشكالت و موانع

،  اش ييرا كامیاباست ز  ما چالش يمتفاوت كه برا  يو تالش  نگرش. باشد يم  و تالش  قوت اين نگرش يبسا نقطه
پذير اما به ھر حال نامنزه  امكان ي، ناممكن ، چندگانه و نايقین است، پاراديگمش است، حقیقتش اييمعم  و ياحتمال
 .   محتوم يمطلق يا غايت يگم، حقیقتاست و نه يك د يبند در نتیجه، صرفاً يك شرط  پس... است

  پس. برخوردار است يفلسف يديرينه ينیست، زيرا از يك پیشینه زهبديع و تا يمورد نظر ما موضوع  با اين ھمه، نگرش
و  ينظر يند زيرا كه ھمواره بايد مبانکاتخاذ  يدار -نسبت به امر شھر يفلسف يحال، رويكرد ناگزير بايد، در ھمان



د و احتماالً تجديد نظر د و مورد نقسوال برزير  - و مفاھیم يتا سطح معان - خود را ھر بار و شايد ھر آن از ابتدا يعمل
 . قرار دھد

-، ھمواره در طول تاريخ و تا به امروز مطرح بوده»تسیاس« يما در نقد و نف يمركز يھا اثبات اين مدعا كه پرسش يبرا
 .ورزيم يدر عصر مدرن، اكتفا م يدر عھد كھن و ديگر يو ھستند، به دو قول، يك اند
 يو در جا" آتن ھستم يمن تنھا مرد سیاس :" گفت يیان شد كه م، از جانب سقراط ب سال پیش ٢٥٠٠، در ياول

يكديگرند، به  يو ناف  كه ظاھراً متناقض يا جا، با طرح دو ايده سقراط در اين". كنم ينم يگاه كار سیاس من ھیچ "  :ديگر
با شھروندان و است كه در میدان شھر و آگورا " يسیاس"حقیقتاً  يخواھد بگويد كه از نظر او كس يتفسیر من، م

  كه، به زعم سقراط، تنھا شخص يكار .پردازد يم يو كشور يعموم ايلمس يھمه يهگو در بار و جوانان به بحث و گفت
عمل  يهحوز  كه در حالي. شمارد يآتن م يرو نیز او خود را تنھا مرد سیاس داد و از اين يانجام م  او در پولیس

مدار  سیاست. باشد يم يمدن يو جدا و منفصل از جامعه ييژه، انحصارمحدود، و ي، فضايا حرفه مدار سیاست
كرد  يم يكه سقراط ھمیشه از آن دور يكار. كند يو سلطه م ير جامعه، اعمال قدرت و رھبرجامعه و ب يراف، يا حرفه

 .كرد كند و نخواھد ي، نماست نكرده »يكار سیاس«توانست ادعا كند كه ھرگز  يو در نتیجه ھمیشه م
غیر  يا توان به گونه يچگونه م"  :گويد ياست كه م Bourdieu   :يفرانسو معاصر و چپ  سشنا قول دوم از جامعه

 ييعن -توان سیاست كرد  يخواھد بگويد كه چگونه م يدر اين جا نیز، به نظر من، بورديو م. "كرد ي، كار سیاسيسیاس
واقعاً  يسیاس يهو در عین حال در خارج از حوز  -عمل كرد جامعه و كشور انديشید و يعموم ايلدر مناسبت با مس

كه يا  اييھ و رقابت میان قدرت يجدال و تبان ينیست جز میدان انحصار يكه در حقیقت چیز يا ماند؟ حوزه يموجود باق
، يسیاس، احزاب يبوروكراتیك، تكنوكراس يھا چون دولت، نھاد ايينیروھ يبه حاكمیت دارند، يعن يحاكمند و يا رو
 . و غیره ي، ايدئولوژيكيا ، رسانهي، فرھنگي، ماليگر اقتصاد سلطه يھا پارلمان، قدرت

يكديگر بسیار نزديكند  هبھا سازند، آن يھزار و پانصد سال اين دو قول را از ھم جدا م با اين كه دو... جالب اين جاست
ھستند كه از يونان  يانگیز ھر دو ترجمان مسئله. نندخواھند برسا يزيرا ھر دو يك چیز را م. سان اگر نه مشابه و يك

 دامور شھر توسط خو ي بالواسطه يهادار يچگونگ لمشك: باشد يباستان تا به امروز ھمواره مطرح بوده و م
در تقابل و  )رھايش -و خود يمختار - خود( يدارم -بر محور شھروند يدار -شھر بغرنج يعبارت ديگر يعنه ب! شھروندان

 .)خاص يھا گروه يو حاكمیت انحصار يرھبر( يمدار - بر محور سیاست »يكار سیاس«با   تعارض
 
 خودمختار، مشاركتي و مستقل اجتماعي    جنبش:  مشدهگ يحلقه -١ 
 

، لیبرال، دمكرات، ي، مليدر داخل و خارج كشور، از طیف حاكمیت تا مخالفان مذھب يسیاس يھا نگاه غالب جريان
از   ، به اوضاع ايران پس...يخارج يگران سیاس تا تحلیل يايران يسیاس" متخصصان"، از ...يراديكال و چپ سنت

طلبان  نیز به دست اصالح  مجلس يو تا امروز كه ركن دوم نظام يعن ياسالم يبه رياست جمھور يانتخاب دمحم خاتم
. دارد يسیاس يو بسته يانحصار يبه باال و حاكمیت و فضا ياست كه اساساً رو يافتاده است، نگاھ يدوم خرداد

در  يسیاس يھا میان جناح تمناسبا يهخود را معطوف به فعل و انفعاالت در حوز اگر نه تام و تمام يتوجه اصل ييعن
و حاكمیت  يگاه چشم از قدرت سیاس در كشور ما در مجموع ھیچ يسیاس يھا البته نگرش. حكومت كرده است

از دوم خرداد   پس يهآن است كه تنھا مربوط به دور يبه مفھوم سنت »تسیاس«آمده از بر تاند و اين يك خاصی برنتافته
ايم  خود نھاده يكن ما اين تاريخ را سرآغاز بررسیلو. شود بلكه ھمواره و پیوسته وجود داشته و عمل كرده است ينیز نم

 .ھیمديگر مورد توجه قرار د يخواھیم حوادث پسا دوم خرداد را از رويكرد يچون م
بوده  يا مدار حرفه سیاست يور و سخن يسنت تدر زبان سیاس ويي، ھمواره يك فرمول جاد"مردم"دانیم كه  يخوب م
م از خود، د) Rhetorique(كنید كه در گفتمان  يديگر پیدا م يرا در ايران و يا در جا يكمتر گروه يا سازمان سیاس  .است

نداشته  يدر واقع، اگر چنین گفتمان. نزند... مبارزات و مقاومت مردممردم،  يھا مردم، خواسته  مردم، نقش  جنبش
فريبانه با عمل  عوام )رديسكو(واقعاً موجود ھمانا غرابت گفتار  تسیاس  است، زيرا كه شاخص يشگفت يباشند جا

 .واقعاً موجود است
 -  پوزيسیون ا يسیاس ييشهحاكمان و چه در اند يسیاس يچه در انديشه - ي، در فرھنگ غالب سیاس»مردم«اما 

 تھا نیستند بلكه قشر يا كاسآن دخو  يكنان اصل يكنند كه در آن باز يرا ايفا م يكوراسیون نمايشد  عموماً نقش
كه در حرف و در ادعا از آنان  »يمردم«نگاه اينان به . باشند يم يا حرفه يموسوم به سیاسیون يا فعاالن سیاس يخاص

و قیمآنه  يابزار يشود، اساساً نگاھ ينام برده م )يكراس - يا دموس يساالر -مردم (قدرت " صاحبان"به عنوان تنھا 
دھنده را ايفا  يكننده و رأ انتخاب  نقش »مردم«طور كه حاكم است و در بھترين حالت،  ، آنيدر نظام تفكر سیاس. است

" طرف معامله و مذاكره"فشار و يا  ين يك نیروشود كه به عنوا يجا پذيرفته م تا آن »يمدن يجامعه«  كنند و نقش يم
كه محدود به امور  اييھ عمده در زمینه به طورھم  شود، آن ياجتماع يتقسیم كار طبیع يوارد نظم سلسله مراتب

 .گیرد يمعین قرار م يقشر يا اقشار ياجتماع يگردد و يا در مناسبت با خواسته ھا يم يو اقتصاد يصنف
 . داخل و خارج از كشور نتوان ھم نزد حاكمان مشاھده كرد و ھم در اپوزيسیوو قیمآنه را مي يبزاردر ايران، اين نگاه ا

 ييھا ، بخش"ياسالم يانقالب و جمھور"سال تجربه  ٢٠ يدر پ. موسوم به دوم خرداد آغاز كنیم يطلب اصالح  از جنبش
و  يتأمل و تحول شخص يرژيم، در نتیجه ياھ و تكنوكرات يھا و فعاالن سیاس ، كادريوسیع از روشنفكران اسالم

زمانه نبوده بلكه در  يھا نیاز ينه تنھا پاسخگو  اش ياند كه نظام موجود در شكل و مضمون كنون رسیده ي، به باوريجمع
ھا ضرورت اصالح نظام را مطرح  رو آن از اين. رو شده استهبست روب فراوان جامعه و كشور با بن يھا يبرابر نابسامان

 يدر راستا. جدا شدن آن از دولت تعمیق يابد  از آنان نیز اين رفرم بايد تا اصالح دين و پذيرش يا در نزد پاره. كنند يم
و اپوزيسیون در داخل و خارج از كشور " كيیال" يوسیع از نیروھا ييھا فعال بخش  شیكه از حمايت كم و ب يچنین حركت

 يجامعه"و " يسیاس يتوسعه"م از د، دشون  از اين كه وارد مجلس  تا پیشطلبان، حداقل  برخوردار شده است، اصالح
 . زدنديم" يساالر مردم"و " يمدن

 يتوسعه«. است  ھا به غايت محدود و ناقص چند سال اخیر نشان داده است كه درك اينان از اين شعار ياكنون تجربه
طرفداران حفظ نظام  يهھم در محدود ، آنيمختلف سیاس يھا فعالیت جناح يتوسعه يدر نزد اينان به معنا »يسیاس
 يژورنالیست يھا از حد و حدود فعالیت" يمدن يجامعه "درك و عمل اينان در مناسبت با . باشد ي، مياسالم يجمھور



 يچیز "يساالر مردم"و سرانجام درك و عمل اينان در مناسبت با . راتر نرفته استفطرفدار خود  يھا ويژه در رسانهه ب
كه حق انتخاب شدن را از  يھم در انتخابات گرفتن از مردم و آن يبه ھنگام رأ:  نبوده است  "روزه يك يدمكراس"جز 

 .در واقع حق انتخاب كردن را يكنند، يعن ياز جامعه سلب م يبخش
رانه و مشاركتانه طلبان وجود ندارد، عمل مستقیم، مستقل، خودمختا اصالح يكه در نظام ارزش آن چهترتیب  به اين

 .بخشد يم يواقع يمعنا و مفھوم »يساالر مردم«و  »يمدن يجامعه«، »يسیاس يتوسعه«خود مردم است كه به 
ھا،  فعالیت انجمن يمردم يعن يمستقل و مشاركت  ، جنبشيمدن ياز جامعه يطرفدار يبه رغم سر دادن داعیه

. طلبان واقع نشده است د اصالحايیگاه مورد ت حاكمیت، ھیچ يبرا خطر ينازل و ب يدر ابعاد حتاھا و غیره،  اتحاديه
توان  يآن را م ييك نمونه. گیرند يو تقبیح نیز قرار م  مورد نكوھش حتا ياجتماع يمستقالنه يھا ، اين حركت برعكس

مماشات با  ، دريھر بار به نام مالحظات سیاس. تیر سال گذشته مشاھده كرد ١٨ وييدانشج  در مقابله با جنبش
تحمل  يالبته به استثنا(آيد  يممانعت به عمل م يھا، مبارزات و ابتكارات مستقل اجتماع خواه، از فعالیت جناح تمامت

از  يا اند و يا تحمل پاره بوده يھستند و يا خود  يطلب كه عموماً يا خود نگاران اصالح روزنامه يصنف يھا حركت يبرخ
نسبت به  يبارز ديگر در اين بیگانگ ينمونه. )ھا در سطح دانشجويان و دانشگاه ياسالم يھا انجمن يھا فعالیت
كه مردم از آن كردند،  يتوان در انتخابات شوراھا مالحظه كرد كه امروز، به رغم استقبال يرا م يمستقل اجتماع  جنبش

 . عمل گرديده است ياختیار و بيب يرسم يتبديل به نھادھا
  كم و بیش تمسامحه و يا مخالف. كنیم ينیز مشاھده م يغیر خود يھا را ما نزد اپوزيسیون ياما فقدان چنین بینش

، يدار -نسبت به امر شھر يمتفاوت اساس  يك نگرش يدر ايران، نه بر مبنا يمذھب يطلب راديكال اينان با جريان اصالح
، يدر نزد اينان نیز، معضل اساس. گیرد يصورت م يحاكم و مشترك سیاس يھا بلكه بخشاً در چھارچوب ھمان ارزش

اينان نیز ھمواره بر   در نتیجه نگاه، تفكر و عمل. است يسیاس يانحصار يقدرت و حكومت و رتق و فتق فضا يمسئله
و غیره دور   در خارج و داخل دولت و مجلس يسیاس يھا ھا و احزاب و جريان مدار تناسب و تقابل و رقابت میان گروه

خود  يمستقل و مشاركت  رنگ است ھمانا كمترين توجه به نقش يرنگ اگر نه ب ه در اين جا نیز كمك آن چه. زند يم
 . شھروندان است

او نیز، البته با   نشان داد كه در نگرش ايينم ييا انقالب يتوان نزد آن چپ سنت يرا م يديگر، نبود چنین بینش ياز سو
" يوسیله و ابزار" »مردم يھا توده«و  »زحمتكشان«، »كارگر يطبقه«سان، ھم يكردبا عمل يمتفاوت ول يگفتمان
قیمومیت  و ي، رھبر ايي، انبوه يتیم است كه نیاز به راھنم"طبقه"و " توده"، "خلق"، يدر نزد چپ سنت. نیستند  بیش

حیات گذشته ھمواره در طول  يتفكر و سبك كار اقتدارمنشانه را چپ سنت يهو اين شیو. دارد حزب يا سازمان پیشتاز
نگاه كنید به نوع مناسبات و برخورد قیمآنه (به ثبوت رسانده است  يخود و در ھمه جا از جمله در ايران به بارزترين شكل

، و امروزه نیز در )يا توده يھا با جنبش... يا توده يموسوم به خط مش يھا ، سازمانيچريك يھا حزب توده، سازمان
 .   گذارد يم  و دمكراتیك در خارج از كشور، ھمواره به نمايش يانجمن يھا عمل و در مناسبت با فعالیت

آن  يكه بررس ييلبه دال يمستقل اجتماع يھا و ضعف جنبش يست كه حاكمیت استبدادا كار در آن جا ياما دشوار
رو هروب ياوررا با مشكل و ناب ياجتماع  خودرھايش بینش نخود، برآمد ياين نوشتار خارج است، به نوبه ياز حوصله

برانداختن " يا " رژيم يسرنگون"ضرورت  ي ، به بھانهيھا در چنین شرايط ھا و نظريه كه غالب طرح يبه طور. سازد يم
 يواقعاً موجود، گفتمان تدر نتیجه، در جھان كوچك و حقیر سیاس. به موضع حاكمیت و قدرت دارند ي، رو"يمانع اصل

و از آن جا كه . شود يدھد، مستقبل واقع نم قرار ايلاكمیت را در كانون مسو ح يكه قدرت سیاس آن چه يسوا يديگر
شناساند،  ينماياند و م ينھد، م يالشعاع قدرت و دولت قرار م نیز خود ھمواره ھمه چیز را تحت يشرايط استبداد

بر  يآنكه متك يبه جا مردم نیز، دو خو. كند يانديشد و عمل م ينیز بر مدار ھمان كانون و محور م ياپوزيسیون سیاس
بالواسطه خود باشند، چشم به  ياجتماع يگر دخالت" در انتظار"كه  آن ينیرو و ابتكار عمل مستقل خود باشند، به جا

 يكه مبتن( ياجتماع" يطبیع"تقسیم كار  لدر نتیجه دور باط. ھا ھستند ييباال يوسیلهه راه تغییرات در باال، از باال و ب
و  )آلیِناسیون( يو در نتیجه سلطه و جداماندگ يمدن ياز جامعه »تسیاس« اييو جد )است يحكومبر روابط حاكم و م

 .يابد يشود و استمرار م يانقیاد جامعه، تكرار م
  شنو واك  شنك يامروز فضا يايران يسیاس يھا ھا و جريان اگر میدان حضور و تفكر و اقدام غالب سازمان. خالصه كنیم

 يمورد نظر ما، فضا  حاكمیت و قدرت است، میدان حضور و انديشه و فعالیت نگرش يحول مسئله بر يسیاس يھا گروه
ما خود . است يساز نھادينه -و خود يمختار -در خود ينه اجتماعامشاركت يگر دخالت يه، گسترياجتماع  رھايش - خود

به رشد  يوجود، موضوع و میدان كار ما، ھمیاربا اين . رود يم  به پیش يو دشوار ي، كنديواقفیم كه اين امر با ناباور
و  ي، در میادين زندگيمختلف كار و زندگ يھا در عرصه يا ، اتحاديهيانجمن يھا به خود جنبش يو متك  مستقالنه

 .و غیره است ي، آموزشي، فكري، ھنريا ، حرفهي، تولیديفرھنگ يفعالیت و آفرينندگ
حاكم است، از زمین تا آسمان  يچپ سنت يھا كه بر گروه يته با پوپولیسم، البياجتماع يگر از رويكرد دخالت  نگرش

دست و منسجم  يك يكارگر يا زحمتكشان تمامیت يمردم، طبقه يهكه بر خالف پوپولیسم كه از تود اول آن. فاصله دارد
اقشار و طبقات  يمشاركت - ياجتماع يھا كنیم بلكه فعالیت ياز مردم صحبت نم يكل به طورسازد، ما  يو متحد م

، اختالف، تقابل و ينه تنھا چندگانگ  كه اين نگرش دوم آن. دھیم يرا مد نظر و توجه خود قرار م يمدن يمختلف جامعه
شناسد، نه تنھا اين روابط  ين اقشار و طبقات مختلف و در میان زحمتكشان را به رسمیت میدرون جامعه، در ب چالش

در جھت خالقیت و  ياجتماع يآوردھم يھا ھا به عنوان زمینهشمارد بلكه از آن يع نم، سد يا مانيرا عامل منف يتنازع
  اش يسرانجام، سومین وجه تمايز اين است كه بر خالف پوپولیسم كه در نظام ارزش. كند يمناسبات نوين ياد م  آفرينش

است  ياين جا، اين حركت مستقل اجتماعحزب پیشتاز، رھبر يا پیشوا را دارد، در  نپشتیبا ينیرو  ھمواره نقش" توده"
و بوروكراتیك و باالخره  يرسم يدر نتیجه حزب، دولت، حكومت، نھادھا. كند يفعال و فاعل را ايفا م  كه نقش
از  يرھايشانه اجتماع - مختارانه و خود -خود يخود را به نفع نھادھا يو كانون يمداران جايگاه ممتاز، اصل سیاست
 .دھند يدست م

 



 اصل چندگانگي  ار میداني و پذيرشك -٢
رايج ) Rhetorique( يور خواھد با سخن يست، ما كه مورد نظر ما يايران، از رويكرد يرويدادھا ي گفتمان در باره

و نه  - ياجتماع يو پديدارھا  ھا واقعیت ياصل چندگانگ  و پذيرش يكار میدان  در نتیجه بر اساس. متفاوت باشد يسیاس
 . شود يتبیین م - ھاآن يانگوحدانیت و يگ

جويد، خود نیز  ينظران بھره م دانان و ديگر صاحب شناسان، اقتصاد ھا و مطالعات جامعه كه از داده اين گفتمان، در حالي
مستقل  يھا از وظايف نھادھا و انجمن ييكه بايد جز يامور. در پايه است ييا تحقیق و بررس يبر كار میدان يمتك

، ياينان در ھمفكر. شود يمحسوب م يكنان و متفكران اجتماعھمچنین از تكالیف فعاالن، بازيو  يمدن يجامعه
، در شھر، محله، كارخانه، اداره، دانشگاه، يبا يكديگر، با حضور و فعالیت در محیط كار و زندگ  و چالش يھمكوش

ھا و مطالبات خود را تنظیم و  واستهكنند، خ يم اييرا شناس ياجتماع يھا شرايط و واقعیت... مدرسه و بیمارستان
با يكديگر، خلق و اعالم  ينگھو در ھما يرا در جريان مبارزه و تقابل فكر يو عموم ياجتماع يھا تدوين و سرانجام پروژه

و كارشناسان و  يا مداران حرفه سیاست يانحصار يهاز حوز ياجتماع يهپروژ يدر اين جا امر طراح. نندک يم
 .كند يسرايت م يمشاركت يھا اختیارات و امكانات جنبش يهحوز ھا به تكنوكرات

ساختن  ھمسان كردن، يگانه يكه ھمواره در پ يو موجود يسنت يسیاس  با بینش ياجتماع يھا پديدار ياصل چندان
خاطر جلب ه ، بيو زبان رايج سیاس »تسیاس«زيرا كه . كشد ياست، خط تمايز صريح م يو حذف كردن كثرت و چندان

از اين رو، به . حل نشان دادن و پاسخ دادن است دن، نسخه پیچیدن، راهکر يترين توده، نیاز به ساده كردن، شعاروسیع
 يكه پديدارھا يدر حال. افزايد يالوصول بر اقتدار و نفوذ خود م منزه و سھل يھا آسا و پاراديگممعجزه يھا كمك فرمول

 -، متضاد، چند جانبه، متنوع، مختلط و چند بسیار پیچیده، متناقض ياعو اجتم يو مناسبات طبقات يانسان يجامعه
 .   يابند يگرا تجل تمام و ساز و تام ھمگون »تسیاس«و زبان   چھارچوب تنگ بینشتوانند در  يرو نم اند و به ھیچ يپاسخ
دانست كه كمتر پايه و ريشه  يتوان عموماً برخاسته از ذھنیت ين ايران را ماجه به توضیحات فوق، گفتمان سیاسيبا تو

 ينه، آماراشناس جامعه يھا مدهاكمتر بر دست  يسیاس يھا "لتحلی . "دارد ياجتماع يو تحقیق و بررس يدر كار میدان
شناسان،  بیھوده است زيرا كه جامعه يا البته بايد اذعان كرد كه توقع ما تا اندازه. باشد ياستوار م...  ييا اقتصاد

كه نیاز به  يشان، تالش  تدقیق، تعمیق و تكمیل در حرفه يامروز ما به جا ننگارا نويسندگان و روزنامه حتااقتصاددانان و 
 يدر نتیجه و در نھايت، عالوه بر اين كه از كار اصل. آورند يرا در م يا سیاسیون حرفه يدارد، ادا يصرف وقت شبانه روز

 .نصیب خود نخواھند كرد يافتخار  جز يك نقش ينیز چیز يا ان حرفهمدار سیاست يانحصار يمانند، در جرگه يم خود باز
 :كنیم در زير و در راستاي بحث فوق، چند مورد را به عنوان نمونه ذكر مي

در . باشد يمیان دو نسل م ايياز جد يجامعه ايران از جمله ناش يھا شكاف ژرف میان قول سیاسیون و واقعیت - ١
ن دھند، سن متوسط فعاال يسال تشكیل م ٢٥جمعیت ايران را افراد زير  ٩,٥٩%، ١٣٧٥سال  يكه طبق سرشمار يحال

چپ را در نظر  يھا سازمان يويژه در اپوزيسیون، از دو برابر به باال است و اگر سن رھبران و كادرھاه ما، ب يسیاس
جوانان  يبود اگر از دنیا يابل جبران مق يسابقه البته تا حد يب ياين تفاوت سن. بگیريم، شايد از اين رقم نیز تجاوز كند

 يھا يمشغولھا و دل ھا، از امیال و خواستهآن يو ماد ي، روانيھا، از شرايط ذھنامروز ايران، از وضعیت و موقعیت آن
كه چنین  يحال در صورت. كرديم يداشتیم و يا كسب م يدر دست م ياطالع و شناخت...  شان يھا، در تنوع و چندانآن

 ياز سو   يدارد، با پژواك يسیاس يكوچك نیروھا يبه دنیا يكه عمدتاً رو يخطاب اپوزيسیون ايران، خطاب نیست،
 .    رو نخواھد شدهجوانان روب

و  ياجتماع يھا باشد، فعالیت ياول م ياھمیت درجه يكه دارا آن چهدر اين جا نیز، از رويكرد مورد نظر ما،    
ھا و مطالبات  خواسته اييو شناس  ھم در تشخیص. جوانان است ي، يعنيع اجتماعاين اقشار وسی دمشاركتانه خو

احقاق  يھا بايد براآن دكه خو يا مستقالنه يهشان كه توسط خود آنان بايد صورت پذيرد و ھم در مبارز ي ويژه
آسان و بالمانع  يشبا اين ھمه، چنین تال. انجام دھند... و غیره ي، مدنيمختلف اجتماع يھا شان در عرصه حقوق
چون كارگران، ...  يا ، حرفهيروابط اقتصاد يهدر حوز يسنت پذيرن جا ما با اقشار و طبقات اجتماعزيرا در اي. نیست

و كار داريم كه به  سر  ، پراكنده و نامنسجميراطبقاتف يرو نیستیم بلكه با انبوھهروب... دھقانان، معلمان و يا كارمندان
 .دھند توانند مجتمع شوند و خود را سازمان يم ي، به سختيموزشآ يھا جز در محیط

 . باشد يم يحركت چپ سوسیالیست يبرا يآنان يك بغرنج ديگر امروز يهموقعیت كارگران ايران و شرايط مبارز - ٢
كل جمعیت  ٣٣% يشود، يعن ينفر م ٠٠٠٢٨٠٥، بالغ بر ١٣٧٦سال  يآمار يكاركنان مزدبگیر در ايران، طبق سالنامه   

به . كنند يصنعت كار م  در بخش )٠٠٠٧٤٦٢( ياز نیم  از اين تعداد بیش. گیرد يرا در برم )٠٠٠٠٢٧١٦(فعال كشور 
را تشكیل  يجمعیت فعال اجتماع ١٧%معادل  ي، در جمع حقوق بگیران ايران، چیزيعبارت ديگر، كارگران صنعت

به  )حدود يك میلیون نفر يچیز(را نیز اضافه كنیم  يخدمات و كشاورز يھا اگر به اين تعداد، كارگران بخش. دھند يم
در  )ھا كارگران مزدبگیر در ھمه بخش( يمیلیون ٤ ياجتماع ياين نیرو. رسیم يجمعیت فعال م ٢٣%نزديك به  يرقم

 .رود يشمار نمه بزرگ ب ي، كمیت)میلیون ٦٠(مقايسه با جمعیت كل كشور 
  جنبش يشايد، مسئله و مشكل اصل. ديگر است ييدر كمیت كارگران بلكه در جا ، نهيبا اين ھمه، مشكل اصل 

. جو كردوجست يكوچك چند نفر يھا زحمتكشان در كارگاه يايران را بايد در عدم تمركز و پراكندگ يدر جامعه يكارگر
به . نفر كارگر دارند ٩ يال ١ین كارگاه ب ٩٥٥٣٠٧در ايران،  )٣٢١٣٢٦( يصنعت يھا طبق ھمین آمار، از تعداد كل كارگاه

نفر از كارگران در  ٧٧٥٥٣٩١بالغ بر  يھا را در نظر بگیريم، جمعیت نفر در ھر يك از اين كارگاه ٥عبارت ديگر اگر میانگین 
 ٩ يال ١كوچك  يھا در واحد يكارگران صنعت ٥٦%در حقیقت  ييعن. نفر به كار مشغولند ١٠كوچك كمتر از  يھا كارگاه

 . به كار مشغولند ينفر
شرط  آنان، كه پیش يمشاركت يھا و انقسام، تجمع و تشكل مستقل زحمتكشان و فعالیت يدر چنین شرايط پراكندگ   

نیز  اييو سنديك ياجتماع يھا يكه كارگران از آزاد يدر صورت حتااست،  يھر گونه تحول سوسیالیست يبرا يمقدمات
كه در  يرو، كسان  از اين. باشد و خواھد بود يرو مهفراوان روب يمشكالت و مصاعب ، با)كه البته نیستند(برخوردار باشند 

خود را  يتنھا نادان زنند، نه يم ياسالم يجمھور يسرنگون يردافامروز و در " يانقالب سوسیالیست"م از د يچپ سنت
تر  رسانند، بلكه وخیم ي، به اثبات مكارگران دفرآيندي برآمده از مبارزات متشكل و مستقل خو ياز سوسیالیسم به مثابه

 .گذارند يم  ھستند، به نمايش  استقرارش يكه در پ يخود را از نظام ياز آن درك كودتاگرانه و اقتدارگرايانه



كارگران و  يسازماندھ -اول موضوع خود يست، در درجها كه مورد نظر ما يكن در اين جا نیز، ھمواره از رويكردلی و  
تبیین و طرح  يھمچنین مسئله. مطرح است  -كه در برابر آن قرار دارد يو ذھن يموانع عین يبا ھمه - انزحمتكشان اير

احقاق حقوق  يكارگران برا يهدر اين راستا، مبارز. زحمتكشان داز سوي خوزحمتكشان  يو اجتماع يمطالبات اقتصاد
مستقل ھم در  - يتشكل مستقل كارگر يادچون آز ياجتماع يھا يكسب آزاد ياساس يخود از جمله در زمینه

 . كند يمھم را احراز م  بس ييجا - يرابطه با دولت و حكومت و ھم در مناسبت با احزاب سیاس
كنند و چه  يھا كه به نام رفرمیسم از آن دفاع مدر ايران، چه آن يطلب اصالح  اپوزيسیون به جنبش يھا برخورد جريان - ٣

حاكم صورت  يسیاس  طور كه اشاره كرديم، از موضع بینش شوند، ھمان يیسم منكر آن مھا كه به نام راديكالآن
در نتیجه اين برخوردھا در مجموع و . ھا يگذار متقدم شمردن قدرت، حكومت و حاكمیت در ارزش  از نگرش يگیرد يعن يم

 ياصالح دين در نزد بخش يهبرآمدن ايداز خصوصیات تحوالت اخیر در ايران،  يكه يك حال آن. يك گوھراند يدر نھايت دارا
رفرم دين و در . گیرد يواقعاً موجود قرار م تكه كمتر مورد توجه سیاس ياست، موضوع ياز روشنفكران و فعاالن مذھب

 از ھر رفرم  شیتواند به مراتب ب يپذير باشد و واقعاً انجام پذيرد، م كه انجام يايران اصالح در اسالم، در صورت  مورد خاص
در اين جا بحث بر سر . ايران مثبت و مؤثر واقع گردد يسیاس -يفرھنگ - يرايند اجتماعفديگر در " يسیاس"انقالب  يا 

ھا نیست،  سامان و سكوالريسم  ل از رفرم، رونسانسجھانشمو يسازدلم يتحول در غرب به معنا يسازقرينه
بلكه بحث ما تأكید بر . نبايد ناديده گرفته شوند  خصوص در اين يو فلسف ينظر يكه البته در ھیچ بحث جد اييھ نمونه
داران است كه از  دين يدين يكشور ما، نوانديش  و از جمله در مورد شرايط خاص ينوانديش يو اھمیت به سزا  نقش

تحوالت   بخش تواند تسريع يخود م يديگر به نوبه يجامعه است و از سو يو فرھنگ يمحصول تحوالت ماد يک سو
 .گردد يماعاجت

ھا از ھفتاد سال حاكمیت استبداد به نام كمونیسم، نوانديشان چپ، آن  تلخ بیش ياز تجربه  طور كه امروزه پس ھمان   
اند و با  از آن را به پايان نرسانده يرس و حساب  خود يبه گذشته يرايند رسیدگفاند، ھنوز  يدهبر يكه از چپ سنت

 داول بايد كار خو يدر اسالم نیز كه البته در درجه يكنند، نوانديش يه نرم مشان دست و پنج زمانه يھا بغرنج
خود  يمتعدد زمانه يھا نیز با مشكل اين. كند يم يخود را ط  يرس و حساب يرسیدگ يھا باشد، مرحله ياسالم

و نوانديشان  يممیان نوانديشان اسال  توانند موضوع بحث و چالش يكه در عین حال م اييھ مشكل. رو استهروب
روشن، شفاف و صريح از  يھا يافتكه نیاز به ره يدر اين میان، به چند معضل اساس. خدا قرار گیرند ييا ب يغیرمذھب

 .كنیم يدارد، اشاره م ينوگرايان اسالم يسو
شان داده است، تجربه ن. ستا ھا يگیرد، دخالت دين در امر آزاد يكه در برابر آنان قرار م يترين پرسش نخستین و مبرم

اند،  ، ھر جا كه به نام دين، البته نه فقط دين، حكومت كرده"جھان اسالم"نقاط  ايحداقل در طول تاريخ معاصر و در اقس
در ايران  ياسالم يشفاف و بارز آن، بیست سال جباريت جمھور ينمونه. شده است يمستول يشك ياستبداد و آزاد

 ي، آزاد انديشه، بیان و نگارش يآزاد يھا يعنترين آن از جمله و مھم يفرد -يانسان ياساس يھا يآيا آزاد. است
پوست، ملیت، قوم، مذھب،  اند يا مشروط به رنگ دون قید شرطو ب )اونیورسال(جھانشمول ...  تجمع، تشكل و اعتراض

 ، مصالح دولت و غیره؟يمحل يھا ي، مقتضیات زمانه، ويژگيايدئولوژ
حقیقت و اصول  يبه معنا يايدئولوژ. است يدين با ايدئولوژ ياست، رابطه يندازه اساسدوم كه به ھمان ا  پرسش
عمال شده تبیین و تعیین شده، ھر جا كه ا  از پیش يدر ھدايت فكر و عمل توده به سمت غايت  سیستمانه يراھنما

مذھب، به اسارت و انقیاد توده  است، از جمله در شكل نازيسم، فاشیسم، استالینیسم و در دوران اخیر در قالب دين و
در شكل  حتافھمند،  يكردن آن را م ياز اصالح دين ھمواره ايدئولوژ يسان، اگر نوانديشان مذھب به اين. انجامیده است

آلیناسیون و انقیاد  يبه مثابه  ،يرد كه تا كنون ايدئولوژنخواھند ب اييديگر، در اين صورت آيا راه به ھمان ج يو شمايل
 كند؟ يپیدا م  يھمان كه با مذھب و اخالق اين يويژه ھنگامه رده است، بھا، ب انسان

دين با دولت و حكومت؟  يرابطه:  است ياست كه ھمواره كالسیك و امروز يسوم، پرسش ياساس  سرانجام پرسش
گیرند؟  يفاف و روشن مش  چه درس يبار اتحاد و مماشات اين دو باھم، نوگرايان و اصالح طلبان مذھب فاجعه ياز تجربه

در انحصار، در اختیار و يا  اييھ ھستند يا چیز) res  publica(  يعموم ي، چیزھاي، ھمچون امور آزاديدار -آيا امور شھر
 ؟ خاص يا ، كاست، قشر يا طبقهيتحت قیمومیت دين، ايدئولوژ

 
 شكن  بینشي منتقد و اسطوره - ٣
 
كه با ايجاد  يا اسطوره. كرد ياستفاده م" اقناع " ياز سالح اسطوره برا در نزد خالق آن افالطون، ھمواره »تسیاس«

كه  آن يكرد، ب يرا تحمیل م" ايده"مطلق  تاز خدايان و آخرت و يا با برانگیختن عواطف و احساسات، حقانی  ترس
كه  را مستقیم يراطرارسیدند و صف يمداران بعد سیاست  سپس. گذارد  مخالفت و مقاومت باز يبرا يراھ كمترين كوره

يا مذھب بر  يامپراطور يهكه اين بار اسطور يھا نیز به كمك خوفآن. ادامه دادند ،استاد اول ترسیم كرده بود
كه اسطوره، مذھب يا شھريار انسان را  يو سرانجام، امروزه، آن ترس. انگیخت، جباريت خود را بر مردم اعمال كردند يم

داده » ياجتماع -يسیاس - ياقتصاد -يعلم « يھا»فرمول«از   خود را به ترس يت، جاداش يم به اطاعت از حاكمان وا
احكام خدايان و . باشند يگر و انقیادآور م اند اما ھمواره سلطه و سكوالر گرديده يو دين، زمین  ھا اسطوره كه در آن است

ھا، »برچسب«ھا، »كلیشه«ھا، »رشعا«ھا، »يلفاظ«ھا، »ايقان«خود را به  يايزد يگانه و رسوالن او، جا  سپس
د، تمكین و تسلیم و ايیاند كه جز ت داده اييھ»رقم«ھا و »معادله«ھا، »جدول«ھا، »يمنحن«ھا، »برنامه«ھا، »ايسم«

از   امروزه، ترس. گذارند ينم يشھروند باق يديگر برا يو غیر عمده، راھ ييبھترين حالت اقدام به اصالحات جزدر 
حقايق "چون  يابر قدرتان: از انكار و انتقاد از خدايان مدرن و جديد داده است  خود را به ترس يا، خدا و سلطان جينیست
 يمردان اين خدايان نیز، دولت يو انحصار ين اختصاصامباشر...  و  "علم جامعه و تاريخ"، "قوانین جھانشمول"، "برين

و بر شھروندان  نددھمي »تشخیص«توده، خوب را از بد  از ييا بدون نمايندگ يھستند كه به وكالت از آنان، با نمايندگ
 .كنند يم »تجويز«
دارد، رويكرد  يعصر جديد سلطه روا م يھا د و به كمك اسطورهافشان يكه وھم و خیال م   »تسیاس«كن برخالف یلو

كرد و عمل باشد، ھم نسبت به گفتار )demystificateur(شكن  و اسطوره يانتقاد يخواھد حركت يمورد نظر ما م
 حتاو  »يسیاس«غیر اييبنابراين، اين رويكرد به معن. كرد خودكاران و ھم نسبت به گفتار و عمل يسیاس



گرا نیست، واقعیت را  آورد، مطلق يو رايج، اين رويكرد ايقان نم يسنت يچون بر خالف كار سیاس. است »يسیاس«ضد
،  ، محدود، متحول، متناقضي، خصلت تاريخياجتماع يارھاپديد يندارد و در ھمه يرستگار يكند، نسخه يبزك نم

اين رويكرد چه بسا قبل از ھر چیز نقد  ينرو، كار اصل از اي. دھد يھا را مد نظر قرار مآن يهخوب و بد، چندگانه و میرند
  ر اين نگرشدر نتیجه، كا. كنند يمداران ترويج و تبلیغ م و سیاست »تسیاس«است كه  ياز آن چیز اييزد و اسطوره

ھوشیار و  يمداران، بايد ھمواره نگاھ سیاست يساز گردد زيرا كه در حین برمال كردن توھم يو دشوار م  بسیار غامض
خود را نیز برمال  يھا يآور بايد قادر باشد توھم. عمال خود نیز داشته باشدھا و ا بت به خود، نسبت به نظريهنس يانتقاد

 . ھا بشويدد، دست از آننك
 يسريع به سه شعار مد روز، يعن ياز دوم خرداد، مجدداً نگاھ  پس يھا يساز ر پايان و در مناسبت با اسطورهد
 .افكنیم يم »يساالر مردم«و  »يمدن يجامعه«، »يسیاس يتوسعه«

دھند،  يديگر را تشكیل م ياز نیروھا يطلبان و بسیار اصالح يسیاس دیسکورمھم از    ياين شعارھا كه اكنون بخش
 در ايران برخوردارند؟ يشوند و از چه واقعیت امروز يھا تفھیم مآن يچگونه از سو

فھمند و  يم" يسیاس يتوسعه"غالبشان، از   طلبان، در بخش كه اصالح آن چهطور كه پیشتر نیز اشاره كرديم،  ھمان
در  يسیاس يھا فعالیت جناح يعهكنند، توس يم  خواه، در تحقق آن تالش در عمل، به رغم مقاومت جناح تمامت

از  اييھ بخش »يسیاس«اين چند سال اخیر ذھنیت  يالبته ط. باشد يم ياسالم يھواداران نظام جمھور ي محدوده
ھا به اين معنا كه آن. چشمگیر داشته است يرشد... ھا و غیره كرده ويژه در میان جوانان، زنان، تحصیله ب – جامعه

فعال در سرنوشت   نقش يھا و ايفا ي، استقرار آزاديو معیشت يجھت بھبود شرايط اجتماع خواھان تغییرات عمیق در
از توقیف، و   مستقل، پیشنیمه -آزادنیمه يھا را در استقبال از روزنامه آن  انعكاس. خود، در امور جامعه و كشور ھستند

 ياما در عمل به استثنا. كنیم يگرا، مشاھده م ابراز مخالفت با حاكمیت تمامت ياز فرصت انتخابات برا وييج در بھره
طلب  اصالح يھا جناح يمردم، برا يمشاركتانه يگر دخالت يبه معنا »يسیاس يتوسعه«زود گذر،  يھا چنین مناسبت

 .باشد يو نماست ، قابل درك و تحمل نبوده ينظر يهدر حوز حتا، ياسالم يرژيم جمھور
 يجا اظھار شد، چون جامعه كه در اين جا و آن آن چهنگرديد و  ارايه يگاه تعريف یچھ يمدن يدر ھمین راستا، از جامعه

 به ساننیز  »يمدن يجامعه«در عمل، . بود  غرض  از ھر چیز ديگر نقض  بیش...  و غیره يالنب ، مدينهياسالم يمدن
آزاد و  ياجتماع يھا ون جنبشبد يمدن يجامعه. خالصه گرديد يمحدود مطبوعات يھا در فعالیت »يسیاس يتوسعه«

، ي، صنفيمتنوع اقتصاد يھا در حوزه يشھروند يھا ھا و نھاد ھا، اتحاديه انجمن يمستقل از دولت، بدون فعالیت از سو
 .باشد يم  فاقد ھر گونه معنا و ارزش...  در امور و غیره يگر و دخالت ي، اجتماعيفرھنگ

نیز واقعیت ناظر بر اين  يدمكراتیك غرب يھا در سامان حتانظر از اين كه  ، قطع"يساالر مردم"سرانجام اندر باب شعار 
آن را دو پديدار  يھا نیست، با اين ھمه در ايران، چون زمینه  نخبگان يا نمايندگان" يدمكراس"از   بیش يديسكور چیز

 ياست كه دو ديگر رديدهگ يكنند، ناگزير اين شعار نیز دچار ھمان سرنوشت يبايد فراھم كنند كه البته نم ياول
   .تقريباً ھیچ:  اند شده

  


