
  اصل برای يک جامعه مدنی در ايرانشش 
  سيامک قطبی

  
 مدرن در (Political Culture) »فرهنگ سياسی« بنيان گذاریو  (Civil Society) »جامعه مدنی« به دستيابیبرای 

انقالب اسالمی تبلور  .ايست در يک پروسه تاريخی و فرهنگی تجربيات الزم را گردآوری ميکردميبايران جامعه ايرانی 
 ٢٥ کشور و جامعه ايرانی و متاسفانه برای دستيابی به آن گشتند و دست نيافتند،  آنبه دنبال چيزی بود که مردم ايرانآن

 بطوری که کشور را تا مرز ازد،ردپيم برای فراهم کردن پايه ها و زير بنا های آن سنگينی بهای بسيار سال است
 . نابودی کشانده است

 (Revolution)  يک انقالب،ف و ايجاد اين زير بنااهداين ا آيا برای رسيدن به د که اين پرسش باقی ميمانبهرحال
 بحث و  به ميتوان ساعتهاپرسش؟ برای پاسخ به اين ! (Evolution)  و فرگشت يک تحوليا و  ضروری بوداسالمی
نها رهبران  که نه تی ميکنمجا فقط اين نکته را يادآور در اين. و به دنبال ريشه ها و معضالت آن پرداختنشستگفتگو 

 در جلوگيری از ايجاد اين زيربنا سهيم بودند که به همان اندازه بخش بزرگی از به اصطالح سياسی کشور قبل از انقالب
اما حال که به اين وضعيت  . نيز نتوانستند و يا نخواستند در ايجاد اين اصول سهم خود را ادا کنندیروشنفکران ايران
سر « اين تجربه اساسبرتا نسلهای آينده ايران يم ريگب درسهای الزم را تراژديکستی از اين تجربه تلخ و دچار هستيم باي
آنچه در اينجا  ميايد در واقع برای زمانی است که ديگر حکومت اسالمی از بين رفته  .» به سنگ نزنندبارهخود را دگر
برای ايجاد يک جامعه مدرن و نو به گفتگو  سياسی هایباور از بدورو کارشناسان امور   جامعه شناسانباشد و همه
 .نشسته اند

 
 دخالت دين در که تجربه ای .باشدمي حکومت يی دين ازجدا قرارميگيرد  (Principles) اصولاينآغازآنچه که در

 برای خود  فاجعه ایواقعکه در نه تنها فاجعه ای برای کشور  ناهنجار اين هم آميزگی وحکومت از خود نشان داده است
 تنها نقش مفيد دين را بطوری که ،بوده سست شدن و فروريزی جنبه های معنوی و انسانی دين در جامعه سبب  به،دين

ه همين  ب.، اخالق جامعه را سرتاسر در باتالقی به بزرگی ايران فرو برده است محو ساخته انساناز زندگی اجتماعی
 و مجموعه ای  بسيار کلییموضوعات  که، الهی و شيطانی و يا حرام وحالل پرداختن به مقوالتی مانند خوبی وبدیعلت،

 تنها در چارچوب د، ن که توسط انسانها انتخاب ميشوند و بر اساس وجدان آنها را از هم تميز ميدههستنداز ارزشها 
 ١. درک ميکند برسدمسايل معنوی جای خود را پيدا ميکنند و هر فردی ميتواند بر اساس آن به حقيقتی که او از آن

 و  ربطی نداشت ديگر به منافع ملی ايرانکه و عراق نيز بر اساس همين جهان بينی  ايرانجنگ هشت سالهشش سال از 
 غلبه بر به معنای ( يا اورشليمو رسيدن به شهر قدس) يعنی عراقيها و شخص صدام حسين( غلبه بر کفار پايهبر

ی در مقياس گذاردن ارزشها که چيزی جز ) قتل آنان بر مسلمانان واجب است و هستنداسرايليها که دشمنان مسلمانان
 باعث از بين رفتن و معلول شدن يک ميليون ايرانی شد و  و،شدمي يغ تبل– محض جنون و بدون شک يک –  نبوددينی

از جنگ . نده است که تا هم اکنون حکومت اسالمی از ترميم آنها عاجز ما کردوارد اقتصادی غير قابل جبرانی خسارت
 حفظ منافع  برای تنها وجنگ را بايستی به معنای واقعی آخرين راه. به هر عنوان و به هر دليلی بايستی جلوگيری شود

بلغ آن بود باليی زمينی و آسمانی جنگ برخالف آنچيزی که روح اله خمينی ُم. مرزهای کشوردانست  دفاع از وملی
رمايه ها  س، جنگ.پيامدهای اجتماعی بسيار غير قابل پيش بينی با  ميشودو اقتصادی که باعث نابودی منابع انسانی است

  .ميدارد جهانی باز  و کشور را از قافلهميکندو نيروهای کشور را  برای زمانی طوالنی يا متوقف و يا بسيار ُکند 
   
توجه به تجربه حکومت اسالمی با . يه يک جامعه قانون مدار استپارن مد اساسی قانون  ويراستگری يکشتن و گان

ی بر اساس منشور حقوق بشر ايران حقوق  از حرمت، حيثيت واين ضرورت بيش از پيش ديده ميشود که حفظ و حمايت
 پس که  فدرالنگاهی به قانون اساسی آلمان.  در قانون اساسی ايران نگاشته شودکه ايران نيز از امضا کنندگان آن است

 بی جهت نيست .يات بشری حکومت نازيستها نوشته شده است گويای اهميت اين نکته ميباشد جنا جنگ جهانی دوم واز
که برای » حقوق اساسی« اصل از قانون اساسی خود را بعنوان ١٩ ،که آلمانها بر اساس همين توجه به حقوق انسانها

 يچ در ه«صريحًا نوشته شده است که  بند دوم ، و عالوه بر آن در اصل نوزدهمهمه انسانها برابر است نام گذاشته اند
 در بند اول از اصل قانون اساسی آلمان در سر آغاز ».آرد  نمىتوان واردی خللی يك حق اساسی در ماهيت اصلیمورد
   ٢ ». رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاآمه است،مصون از تعرض مىباشد  حيثيت انسان«:  آمده استاول

اگر از طرف مردم درک نشود و يا پذيرفته نشود و يا طبق آن عمل نگردد مانند  ولیوب باشد هر اندازه قانون اساسی خ
 آن بايستی فهميده شود و طبق آن  (Spirit)» روح«فهميدن لغات آن مهم نيست بلکه .  بی ارزش خواهد بودنوشته ای
 اندازه مهم است ون باشند بلکه با همانن قا نيستند که بايستی تابع و دست اندرکاران حکومتیتنها سياتمداران. عمل گردد

و بفهمند کدام  را درک کنند  (Institutions) مردم ارتباط نهادها هنگامی که. مردم نيز پيرو آن باشند و به آن عمل کنند
رشد و نمو  آنگاه در اين فهم ، يا نه گذاشته شده استارجیدستگاه يا ُارگان به چه کاری می آيد و آيا به احتياجات جامعه 

 به موقع  ميتوانند کارکرد مقامات و مسئوالن را مردم براين اساس و، تسلط پيدا ميکنند قانون»روح«پيدا ميکنند و بر 
  . مورد قضاوت قرار دهند نيزخودش

  



پايه  بخشی از بعنوان ، است(Political Education) آموزش سياسیبر اساس آنچه گفته شد به اهميت اصل سوم که 
 و برای  ايران و فرهنگیسيستم آموزشی  بايستی دروزش سياسیآم کار .پی ميبريم ايرانهنگ سياسی در جامعه  فريک

يک جامعه آگاه و فعال خود را در سياستهای کشورش دخيل ميداند .   گنجانده شود ايرانآموزش نيروهای پليس و آرتش
 مورد بحث هستند  و منافعشآن که احساس کند که عاليقش بلکه هر ،و اين تنها در زمان انتخابات و رای گيريها نيست

 شرکت کند و فعاالنه نظرات خود را اعالم دارد و از آنها به دفاع  دمکراتيک با روشهای گوناگونبايد در گفتگوها
، اين در واقع آنچيزی است که در هر جامعه  منطق مناظره کندافکر انتقادی را بکار بيندازد و ب، يعنی بپردازد

 پيوسته روند دمکراسی در جامعه تقويت ميشود و در ،متجدد با ايجاد يک فرهنگ سياسی .دمکراتيکی اتفاق ميافتد
  . طوالنی مدت  بخشی از فرهنگ جامعه ميگردد

 
 و فرهنگ  در رشد جامعه مدنیبسزايینقش  ،بعنوان چهارمين اصل ،(Mass Media)رسانه های جمعیدر اين راستا 

 قرار مردم اطالعات را شفافانه در اختيار  خبرها و بدون وابستگی به هيات حاکمه انه های جمعی بايدرس.  دارندسياسی
را برای دخالت در امور » شهروند« در واقع آموزش سياسی و رسانه های جمعی دست در دست هم اعتماد به نفس .دهند

  .ايندافزميسياسی افزايش داده، به نفس دمکراسی در جامعه 
ای مدرن دنيا در حال حاضر با دسترسی به تکنولوژی شبکه جهانی اينترنت تبديل به جامعه های اطالعاتی جامعه ه

(Information Society)دسترسی به اطالعات دروازهای پيشرفت تازه ای را برای اين جوامع باز کرده .  شده اند
استفاده از اين اطالعات . دمکراسی استپروسه   و پيوستگیتداوم است که در کشوری مانند ايران از عوامل مهم برای

تا زمانی که به اخالق جامعه صدمه نزند و برای بی ثباتی در جامعه نباشد و در چارچوب مقررات اعالم شده قرار 
 بدست آوردهمورد ارزيابی قرار گيرد و هر کسی نتيجه خود را از اطالعات مسئول » شهروند«گيرد، ميتواند توسط 

 »سيل اطالعاتی«نوعی ايجاد که بدليل زياد بودن اطالعات و  نيست بحث خارج از  ذکر اين موضوع هالبت. بگيرد
(Information Flood)متناقض روبرو کرده است، جامعه های  گه گاه  که جامعه را سراسر با اطالعات گوناگون و 

 کنند و در اين راستا  و ارزيابیسنجشی اطالعات را بطريق» سيالب«پيشرفته و مدرن را بدان واداشته است که اين  
 که بر  (Knowledge Management)»  دانشمديريت«جود آمده است بنام يک رشته ويژه ای در علم انفورماتيک بو

 مشخص (Field) اطالعات موجود عکس العمل، دستورات و دانش خبره را در يک زمينه پايهنرم افزاری بر اساس آن 
  . ارائه می دهد

جهان های دمکرات در کشور.  در يک جامعه مدرن بيش از پيش آشکار ميشود و اخباربدين ترتيب نقش مهم اطالعات
هزينه های راديو و تلويزيون تنها از طريق اشتراک مشتريان که شنوندگان و بينندگان اين برنامه ها هستند پرداخت 

وجود راديو و .  کنترل و سانسور نداردراههاینامه ها يا ميشود و به اين ترتيب دولت هيچگونه دخالتی در تنظيم بر
 که تحقيق در اين  خودشان برخودارندويژه مجله های کنترل شده در ايران از تاريخچه تلويزيون دولتی، روزنامه ها و

  . ميشودمنتهی به کتابی خواندنی  رگردَببرو بی باره و نتيجه آن 
  

 مردم بايستی بتوانند موفقيت . ميباشد مردم ساالرمل تداوم حرکت بسوی جامعهعامل پيشرفت اقتصادی از بارزترين عوا
 شخصی و پيشرفت و نموبرای :  قرار دهندارزيابی داده است مورد ارائه که  خدماتیيک سيستم سياسی را بر اساس آن

، کمک های دولت در زمان ی و اجتماعاقتصادی رفاه  لحاظسياسی آنها، برای آزادی انديشه و عمل آنها، اما همچنين از
  اقتصادی              و بازدهی راندمان کارايیهمه اينها بعنوان  . و غيرهبيماری، کهولت سن و بيکاری

(Economical Productivity and Efficiency) فاکتور مهمی در روند پذيرش سيستم سياسی و هيات حاکمه که 
شده است و روابط بين » دهکده جهانی« در دنيايی که ديگر تبديل به .ردبر اساس رای مردم بر سر کار آمده است دا

نقش مهمی در شکوفايی ملل جهان، هم از لحاظ فرهنگی و هم اقتصادی و بسياری موضوعات ديگر اقتصادی المللی 
 از اهميت شد و سهمی که جامعه ايرانی در آن ميتواند داشته با (Globalization) جهانگرايی پديدهدارد، پرداختن به 

در اينجا تنها اين موضوع را مورد توجه قرار . ويژه ای برخوردار است که در مقاله ای جداگانه به آن خواهم پرداخت
 و آنرا ديد یميدهم که پرداختن به مقوله جهانگرايی را بايستی از دريچه معضالت ايران، بعنوان يک کشور جهان سوم

اگر .  مالحظه کردسخن رانده شداز آن  و بازدهی اقتصادی که در باال  کارايیندمانبعنوان بختی برای دستيابی به آن را
 جهانگرايی ارائه دهند بدون شک  موضوعات از بردنبهرهند شرايط مساعدی را برای نبتوا مردم و حکومت، هر دو

قدان جهانگرايی برای ايران منت.  دست پيدا خواهد کرد در جامعه جهانیايران و جامعه ايرانی به آرمانهای برتر خودش
،  آن نميشود که بر تمام موضوع خط بطالن کشيد و آنرا رد کرد بردرست بگويند ولی دليل مالحظاتشايد در بعضی 

 کشورهای دنيا در حال جهانی شدن هستند چه ما در  به هر صورت. با سنتها سازگار نيست جهانگرايی اينکهبعلتمثالً  
و چه نباشيم، اما تنها نگاهی به وضعيت فرهنگی، سياسی، اقتصادی اين کشورها، بطور مثال اين کاروان همسفر باشيم 

 مهم آن بنابراين . است که اين ممالک از اين کاروان جهانگرايی کرده اندبهره مندیمالزی و کره جنوبی، گويای 
 بازتابهای جهانگرايی بهترين  موقعيتها و بختها،شرايطی است که بايد در کشور حکمفرما باشد تا جامعه ايرانی بتواند از

  . داشته باشد را بهره مندی
  



  سه فاکتور کشور دارای يک ثبات سياسی باشد،رچوب سيستم سياسی کشور همگونبنابراين به نظر ميايد برای اينکه چا
ارمونيک و هم آهنگی  در ارتباط با يکديگر نيز دارای ه،که به تنهايی کارآيی خود را نشان ميدهند در حالی بايستی
نهادهای گوناگون مربوط به سيستم سياسی که ما آنرا  و  دمکراتيکارچوب سياسیچ: اين سه فاکتور عبارتند از. ندباش

 که قانون اساسی کشور را پذيرفته است و آنرا حمايت جامعه و معنوی روحيه اخالقیبعنوان قانون اساسی ميشناسيم، 
 در اين جمله  را ميتوان مدرن فرهنگ سياسیچکيده - ان فرهنگ سياسی نام برده شدميکند که در اينجا از آن بعنو

 يک فرد دمکرات دارای صفتهای مشخصی ، و»دمکراسی بدون افراد دمکرات نمی تواند تاب بياورد« که کردخالصه 
مقوله  (جامعه ی ساختار اجتماعی و اقتصاد  مجموعه ای ازوضعيت اقتصادی جامعه است که و سومين فاکتور - است

 و ايجاد  مشاغل موجود موقعيت، خصوصی مالکيت، بخش)جهانگرايی در اينجا بازتاب خود را آشکار خواهد کرد
  .  تامين بيمه و بازنشستگی همگانی است،مشاغل نو

  
ه سکونت راضی ندانند، خود نيز در پژوهيدن راه کارهای نو در منقطبرای اينکه مردم خود را تنها به تصميمات دولت 

 از جامعه خود را مسئول فردیابتکار عمل بدست بگيرند و برای غير متمرکز کردن قدرت سياسی تا بدانجا که هر 
 ٣»حکومتهای محلی« يا (Communal Self-Administration)خودگردانی ناحيه ای   وظايف محوله بداند، ايجاد

      يکی از ويژيگيهای اصلی ايجاد خودگردانی.  دارديیبسزا نقش ، بعنوان اصل ششم،در نهادينه کردن جامعه مدنی
 همانجا که تصميم بايد گرفته شود  و درحقيقت مردم ساالری در پايين ترين سطح جامعههرروزی آموزشای  ناحيه
ور منطقه ای مسلمًا بايستی اين استقالل در ام .است» مدرسه دمکراسی«همان خودگردانی ناحيه ای ، بنابراين ميباشد
 کشور را به خطر  و امنيتتماميت ارضی جامه عمل بپوشاند که باعث ضايع شدن حق ناحيه ديگر نشود و قوانينیطبق 
البته اين امر در قانون اساسی مشروطه نيز درج شده بود و جمهوری اسالمی نيز آنرا بصورت ديگری در . نيندازد
 درعمل قدرت  شد ونهاده ارجی زمان به خواست مردم  اينر د و نهاساسی خود نوشته است، وليکن نه در آنموقع قانون 
  و واليتی در انجمنهای شهری گروهها و جبهه بندی های سياسی حکومت تا آنجا که نظرات سياسی،گرديددفع مردم 

، يا طرفدار اينست يا يسته ميشودهمه چيز از دريچه سياهی و سپيدی نگربا نفوذ نظرات سياسی شدند، چرا که اعمال 
  .و دقيقًا همين نکات است که ديگر نبايد تکرار شود  نيست»نيکخواهی عمومی«  ولی در انديشه ،طرفدار آن يکی

   
 در دو ُبعد  و به کار انداخته شود بلکه بايستی و لغات زيبا باقی بماندهاتعريفتنها در حد جامعه مدنی نمی تواند بنابراين 

رژيم اسالمی به » اصالح گران« آقای خاتمی و به اصطالح . خود را بگذارد تا تاثيرنفوذ کند  جامعه درسطحی و عمقی
خودشان تعبير و تحريف کردند و به جامعه » مصالح«اندازه کافی با لغات بازی کرده اند و هر چه را که خواستند بنا به 

 اند و مردم بخوبی ميتوانند بين تحويل دادند، ولی روند مبارزات مردم نشان ميدهد که آنان در دام اين آقايان نيافتاده
زيربنای جامعه مدنی را افراد دمکرات می .  تفاوت بگذارندردهای حکومتگرانتعاريف، لغات زيبا و رفتارها و عملک

 از  آنها يا راندن که رژيم اسالمی در نابود کردن – سازند که از طرق مختلف بر سياست گذاری های کشور دست دارند
 ، اتحاديه ها، سنديکاها تشکيل احزاب، يک جامعه مدنینمونه های مشخص – يدا کرده است شهرت جهانی پکشور
گردهم می آيند تا  داوطلبانه  با هدفی مشخصمسئول اجتماعی که افرادی تشکيالت  هستند و يا هر نوع  و غيرهانجمنها

در . ود بگيرند و به واقعيت برساننددر دست خ،  تا آنجا که امکان دارد،کاری انجام دهند، بخشی از سرنوشت خود را
  . ماندن داردزنده توانايی تنها در جامعه مدنی  سيستم سياسی دمکراتيک مدتدراز

  
 که به نظر  برای آينده ايران به موضوع جامعه دمکراتيک(Pragmatic) آنچه دراينجا آمد نگاهی است عمل گرا
 بسوی يک جامعه  راها طرح نيست بلکه سناريويی است که ايران مسلمًا اين تن.نگارنده در ايران بخوبی قابل اجراست

 يک جامعه مدنی باشند ولی همانطور مشخصه های بارز شده در باال جز عنوانشايد موضوعات  .دمکراتيک پيش ميبرد
  که ست و تاثيری اهميت موضوع در بافت و در هم آميختگی است که در نکات ياد شده موجود استظه ميشودکه مالح

 ارتباطی وجودی است و يکی اين شش اصلارتباط . دارند جامعه مدنی برقراری در راه ، يعنی مردمحکومت شوندگان
  . بدون ديگری بی اثر و به معنای هدر رفتن نيرو و سرمايه است

  
-----------------------------  

  :منابع 
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