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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  جواد عباسی توللی )مصاحبه ها(
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی اسالمی و، پیش و پس از گذار از جمهور وهای پیشر همبستگی نیر

دموکراسی و ضمانت های آن؛ بیم ها و امیدها

ی در ایران وم ایجاد نهادهای ضامن آزادی و برابر دموکراسی و لز

ی جنسیتی ممکن است؟ زنان در ایران آینده؛ آیا تحقق برابر

ِی انقالب  های مردمی  دموکراسی و موانع آن؛ نقش لمپن  ها در منحرف ساز

در این شماره می خوانید:
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بهنام دارایی زاده

جنبش  هــای اعتراضــِی رادیــکال، ماننــد جنبــش »زن-زندگــی-

آزادی« در ایــران می   تواننــد در صــورت تحقــق »شــرایط انقالبــی« 

بــدون  را  اســالمی  جمهــوری  ماننــد  ســرکوب گری  رژیم هــای 

کننــد. دخالــت نظامــی خارجــی ســرنگون 

شرایط انقالبی گذار از استبداد

منظــور از »شــرایط انقالبــی«، ترکیــب معنــاداری از پنــج وضعیــت 

عینــی اســت: نخســت: تــداوم و تعمیــق بحران  هــای اقتصــادی. 

به گونــه ای  حکومــت،  سیاســی-امنیتی  ســاختاِر  در  ریــزش  دو: 

کــه اراده و مدیریــت »ســرکوب« از میــان بــرود. ســه: همبســتگی 

بیرونــی  نمایــش  چهــار:  مخالــف.  نیروهــای  ســازمان یابی  و 

مقاومــت و مبــارزات سیاســی. )در قالــب تظاهــرات ، اعتصاب هــا 

و  منطقــه ای  مســاعد  شــرایط  پنــج:  مدنــی(  نافرمانی هــای  یــا 

اســت. بین المللــی 

می دهــد  نشــان  مختلــف  کشــورهای  در  انقالب هــا  بررســی 

تحــوالت سیاســی رادیــکال، به نوعــی برآمــد ترکیبــی از ایــن پنــج 

اســت.  عاملــی 

کنشــگران  انگیزه هــای سیاســی  یــا  انقالبــی  اندیشــه  های  طبعــا 

ایــن  اســت. در عیــن حــال،  نیــز مهــم  و ســازمان های سیاســی 

عوامــل را می تــوان زیــر عنوان هــای مختلــف دســته بندی کــرد یــا 

گانــه ای قائــل شــد. بــرای هــر یــک، زیرشــاخه های جدا

نشــان  کــه  دارد  وجــود  دفاعــی  قابــل  شــواهد  روی،  هــر  بــه 

می دهــد ترکیــب معنــا داری از ایــن عوامــل، در »کوتاه مــدت« یــا 

ســاختارهای  فروپاشــی  بــه  نهایــت  در  می توانــد  »میان مــدت« 

بیانجامــد. اســالمی  جمهــوری  ماننــد  اســتبدادی  سیاســی 

اجتماعی-سیاســی  جنبش هــای  »کوتاه مــدت«،  از  منظــور 

رژیــم  مــاه،  چنــد  تــا  هفتــه  چنــد  ظــرف  کــه  اســت  رادیکالــی 

تحــوالت  مــدل،  ایــن  در  می زننــد.  عقــب  را  کــم  حا اســتبدادی 

کــه  به گونــه ای  می دهنــد.  خ  ر انتظــار  از  دور  و  ســریع  سیاســی 

ــل  ــا را از قب ــی رژیم ه ــد فروپاش ــری می توان ــا تحلیل گ ــر ی ــر ناظ کم ت

کنــد. پیش بینــی 

نیــکالی  در مصــر،  مبــارک  تونــس، حســنی  در  ســقوط بن علــی 

چائوشســکو در رومانــی، انقــالب ۱۹۸۶ فیلیپیــن یــا حتــی انقــالب 

ــرد  ــوان در زمــره انقالب هایــی دســته بندی ک ۱۳۵۷ ایــران را می ت

کــم منتهــی شــدند. کــه در »کوتاه مــدت« بــه فروپاشــی ســاختار حا

طــول  ســال  چنــد  کــه  داریــم  انقالبــی  وضعیت هــای  برابــر،  در 

مقاومــت  برابــر  در  کــم  حا رژیــم  نهایــت  در  و  اســت  کشــیده 

نیروهــای ســازمان یافته عمومــا مســلح، عقــب نشســته اســت یــا 

ــازمان  ــف س ــدی و ضع کارآم ــران  نا ــادی، بح ــارهای اقتص ــر فش زی

اســت. شــده  ســرنگون  و…  ســرکوب 

ایــن دســته دوم، معمــوال بــا شــکل گیری هســته های چریکــی در 

منطقــه  یــا شــهری کوچــک شــروع می شــوند و در ادامــه ممکــن 

اســت حتــی بــه جنــگ داخلــی بیانجامــد. انقــالب کوبــا )۱۹۵۹(، 

گوئــه )۱۹۷۹( از ایــن دســت  انقــالب چیــن )۱۹۴۹(، انقــالب نیکارا

اســت. حتــی ســقوط معمــر قذافــی در لیبــی در پاییــز ســال ۲۰۱۱ 

ــد. ــته گنجان ــن دس ــوان در همی ــم می   ت ه

ضرورت سازمان یابی نیروهای پیشرو برای دموکراسی 

بررســی انقالب هــا و تحــوالت سیاســی رادیــکال نشــان می دهــد 

رژیم هــای  می تواننــد  تــوده ای  اعتراضــی  جنبش هــای  هرچنــد 

اســتبدادی را نهایتــا ســرنگون کننــد، امــا الزامــا از بطــن ســرنگونی 

ایــن رژیم هــا، یــک ســاختار دموکراتیــک و پیشــرو شــکل نمی گیــرد.

شــکل گیری و تثبیــت دموکراســی ها، بســته بــه اندیشــه انقالبــی 

اقتصــادی و  البتــه شــرایط  و  نیروهــای سیاســی  تــوازن  پیشــرو، 

دارد. مســاعد  منطقــه ای 

و، پیش و پس از  وهای پیشر همبستگی نیر
ی اسالمی گذار از جمهور



7 شماره 188، ژانویه 2023/ بهمن 1401شماره 188، ژانویه 2023/ بهمن 661401 یادداشت یادداشت

یــا حتــی  آرژانتیــن، یونــان  اســپانیا، پرتغــال، شــیلی،  آن چــه در 

کشــورها  بــه  الزامــا نمی تــوان  را  خ داد  کشــورهای بلــوک شــرق ر

دیگــر یــا شــرایط تاریخــی دیگــر تعمیــم داد.

شــکل گیری، تثبیــت و تــداوِم اســتبداد دینــی و ارتجاعِی جمهوری 

اســالمی در دهــه ۱۳۶۰ به خوبــی نشــان داد بــدون همبســتگی و 

بــدون  برابری خــواه،  و  پیشــرو  نیروهــای ســکوالر،  ســازمان یابی 

اتحادهــای  بــه  دادن  تــن  بــدون  عینــی«،  »سیاســت  بــه  اتــکا 

ــت و  ــای پوپولیس ــم، نیروه ــتراتژیک و دوری از سانتیمانتالیس اس

ارتجاعــی به راحتــی می توانــد بــا بســیج تــوده ای و ســرکوب های 

از  بهره گیــری  بــا  بــرای چنــد دهــه  قــدرت سیاســی  بی رحمانــه، 

منابــع عمومــی کشــور و تامیــن مالــِی »ســازمان ســرکوب« حفــظ 

کننــد. 

بــه ایــن اعتبــار، همبســتگی و ســازمان یابی نیروهــای ســکوالر و 

پیشــرو و تشــکیل ائتالف هــای مقطعــی، صرفــا در دوره »گــذار« از 

اســتبداد سیاســی جمهــوری اســالمی اهمیــت نــدارد؛ بــرای بعــد از 

آن هــم مهــم اســت.

جمهــوری  اســتبداد  فروپاشــی  از  پــس  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

اســالمی نیــز شــکل گیری و تثبیت یــک نظام سیاســی دموکراتیک، 

و  همبســتگی  مســتلزم  دموکراتیــک،  و  ســکوالر  ضدتبعیــض، 

راســت    و  پوپولیســت  ارتجاعــی،  نیروهــای  برابــر  در  صف   آرایــی 

افراطــی اســت.

ــا، تنهــا همبســتگی و ســازمان یابی چنیــن نیروهایــی  در ایــن معن

اســت کــه می توانــد بــا بهره گیــری از منابــع عمومــی و پایــان دادن 

بــه تمامــی تنش هــای منطقــه ای، عدالــت اجتماعــی، آموزشــی و 

محیط زیســتی را در دســتور کار قــرار دهــد و از حقــوق و آزادی هــای 

اساســی اقلیت هــا، در چارچــوب یــک رژیــم حقوقــی ســکوالر، برابــر 

و ضدتبعیــض، دفــاع کنــد.

خطر پوپولیسم برای آینده دموکراسی در ایران 

شــواهد پرشــماری وجــود دارد کــه نشــان می دهــد جامعــه فعلــی 

ــتی و  ــای پوپولیس ــر گفتاره ــت تاثی ــوان تح ــدت می ت ــران، به ش ای

نیروهــای راســت افراطــی باشــد.

ایــن شــرایط اجتماعــی، محصــول مســتقیِم اجــرای سیاســت های 

اســالمی،  جمهــوری  دولت هــای  تمامــی  نئولیبــرال  اقتصــادی 

به طــور مشــخص در ســه دهــه گذشــته اســت. سیاســت هایی کــه 

ــردم و  ــوم م ــدن عم ــر ش ــه، فقیرت ــط جامع ــه متوس ــذف طبق ــه ح ب

رشــد خیره کننــده حاشیه نشــینی منجــر شــده اســت.

عمــران  کمیســیون  عضــو  یوســفی،  مجتبــی   ۱۴۰۰ بهمــن  در 

کــرد دســت کم ۲۰ میلیــون نفــر  مجلــس شــورای اســالمی، اعــالم 

از جمعیــت ایــران، یعنــی تقریبــا یک-چهــارم جمعیــت کل کشــور 

می آینــد. به حســاب  »حاشیه نشــین« 

ســال های  از  نیســت.  تــازه ای  مســئله  ایــران  در  حاشیه نشــینی 

نخســت دهــه ۱۳۴۰ بــا اجــرای سیاســت های نوســازی اقتصــادی 

و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها، میلیون هــا نفــر، در مناطــق 

ــدند.  کن ش ــا ــزرگ س ــهرهای ب ــیه ای ش حاش

دوره  هیــچ  بــا  را  هســتیم  شــاهدش  ســال ها  ایــن  در  آنچــه  امــا 

اجبــاری  کــوچ  شــاهد  مــا  کــرد.  مقایســه  نمی  تــوان  دیگــری 

میلیون هــا شــهروند فقیر شــده ای هســتیم کــه سال به ســال، امیــد 

از دســت داده انــد. را  بهتــر  روزهــای  بــرای  خــود 

سیاســی- هویــت  یــک  نیازمنــد  ناراضــی،  عظیــم  تــوده  ایــن 

اجتماعــی تــازه اســت. هویتــی کــه بــه زندگــی دشــوار ده هــا میلیــون 

نفــر معنــا دهــد و شــرایط عینــی را در یــک فضــای ســانتیمانتال 

و غیرواقعــی تحمل پذیــر کنــد. هویتــی کــه دســتگاه ایدئولوژیــک 

جمهــوری اســالمی آشــکارا نماینــده آن نیســت و نمی توانــد بــه آن 

پاســخ دهــد.

القــا  و  مســائل  ساده ســازی  تاریــخ،  جعــل  بــا  میــان،  ایــن  در 

در  را  ناراضــی  بــزرگ  تــوده  ایــن  می تــوان  کاذب،  هویت هــای 

خدمــت گفتارهــای پوپولیســت و نیروهــای راســت افراطــی قــرار 

داد.

برابر ی طلــب  آزادی  خــواه،  نیروهــای  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

ســکوالر،  سیاســی  نظــام  یــک  پی ریــزی  بــرای  ضدتبعیــض،  و 

ارتجــاع  بــا اســتبداد و  آزادی محــور تنهــا  دموکراتیــک، مــدرن و 

نیســتند. مواجــه  اســالمی  جمهــوری  تئوکراســی 

ــم راه  ــری ه ــا نظامی گ ــر ب گ ــژه ا ــت، به وی ــای پوپولیس ــر نیروه خط

شــود، بســیار جــدی اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه اپوزیســیون 

راســِت جمهــوری اســالمی، به راحتــی می توانــد حتــی تشــکیالتی 

ماننــد ســپاه پاســداران را بــا اندکــی تغییــرات ظاهــری، در خــود 

کننــد و از نیــروی نظامــی و تشــکیالتی آن بــرای تجدیــد  ادغــام 

ســازمان ســرکوب اســتفاده کنــد.
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دموکراسی و ضمانت های آن؛ 
بیم ها و امیدها

جواد عباسی توللی
از  شکلی  به  و  جامعه  سازماندهی  برای  شیوه  ای  دموکراسی 
در  مشارکت  حق  شهروندان،  آن  در  که  می  شود  اطالق  حکومت 
مفهومی  دموکراسی  همچنین  دارند.  را  کشور  گیری  های  تصمیم 

است که موازین حقوق بشر را در پس خود تداعی می  کند.
در  دموکراتیک،  حکومت  یک  و  جامعه  یک  دیگر،  عبارت  به 
مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به 
جامعه  ای،  چنین  در  همچنین،  کند.  رعایت  و  شناخته  رسمیت 
نه تنها باید همه مظاهر و عوامل ناقض حقوق بشر، نظیر همه 
اشکال شکنجه، مجازات اعدام، بی عدالتی اقتصادی و نابرابری 
جنسیتی محو شود بلکه این جامعه باید توانایی تضمین و تداوم 
برابر  در  خود  از  دفاع  توانایی  از  باید  دیگر،  بیان  به  و  دموکراسی 
ج طلبی  ج و مر گروه  های افراطی و هر ظهور استبداد، شکل  گیری 

برخوردار باشد.
دموکراتیک  ضد  و  افراطی  گروه  های  برابر  در  دموکراسی  »وظیفه 
بشر  حقوق  موازین  ضد  که  کسانی  به  دموکراسی  آیا  چیست؟ 
مانند  دموکراتیک  مکانیسم  های  از  استفاده  سوء  اجازه  هستند، 
شرکت در انتخابات را می  دهد؟ آیا دموکراسی، ضد خود را به رای 
خواهد گذاشت؟ چه راهکاری برای جلوگیری از مصادره دموکراسی 
و به انحراف رفتن یک انقالب دموکراتیک در برابر مصادره   طلبی 

گروه  های افراطی وجود دارد؟«
سعید  با  دست،  این  از  پرسش  هایی  ح  طر با  ما،  حقوق  مجله 
مدیر  و  فرانسه  لورن  دانشگاه  استاد  جامعه  شناس،  پیوندی، 

کادمیا« گفت  وگو کرده است. انستیتو علوم انسانی »ایران آ

و  افراطی  گروه  های  دموکراسی،  آیا  چیست؟  دموکراسی 
به رسمیت  را هم  برقراری حکومت  های استبدادی  هواداران 

می  شناسد؟
گر فراتر از متون و نظریه  ها، به تجربه  های عملی دهه  های گذشته  ا
سازوکارهای  به  خود،  تعریف  ترین  رایج  در  دموکراسی  برگردیم 
حکومتی مانند وجود نهادهایی که در امر قانون  گذاری و اجرایی، 
کمیت مردم را تامین می  کنند و همچنین به تفکیک بین قوای  حا

کشور، احترام به قانون و شفافیت  مختلف در نهادهای اصلی در 
کمیت مردم در دستگاه اجرایی و قانونگذاری  مربوط می  شود. حا
به معنای وجود انتخابات دوره  ای آزاد و رقابتی ودر سطح ملی و 

محلی و امکان چرخش قدرت سیاسی است.
مربوط  جامعه  به  که  بخشی  در  دموکراسی  اما،  دیگر  سوی  از 
یا جمعی، مانند  آزادی  های فردی  به  احترام  به معنای  می  شود، 
آزادی رسانه  ها و همچنین، فعالیت  اندیشه،  آزادی  بیان،  آزادی 

آزادانه سازمان  های مدنی و سیاسی و مربوط می  شود.
به عبارت دیگر، دموکراسی دو سویه دارد. یک سویه نهادی که با 
و  کشور  کارکرد دستگاه  های اصلی  سازوکارهای حکومتی و نحوه 
کمیت مردم مرتبط است و در سویه دیگر، آزادی  هایی را  اعمال حا
در بر می  گیرد که چه در حوزه فکر و اندیشه و بیان و چه در حوزه 
آزادی  همچنین  و  سازمان  یک  قالب  در  اعتراض  و  یابی  تشکل 

گردش اطالعات، گروه  های اجتماعی باید از آن برخوردار باشند.
اساسی  سویه  های  می  تواند  خود  تعمیق  روندهای  در  دمکراسی 
محدود  برای  تالش  مثال  برای  گیرد.  دربر  هم  را  دیگری  مهم 
گون سلطه هم در برخی از کشور به یک چالش  کردن اشکال گونا
رفع  جنسیتی،  برابری  است.  شده  تبدیل  دمکراسی  برای  اساسی 
تبعیض علیه اقلیت  های مختلف از جمله این زمینه هاست. مثال 
با  و ترکیب آن  را می  توان درباره اشکال دمکراسی مستقیم  دیگر 

دمکراسی بر اساس نمایندگی به میان کشید.
اساسی  ترین  را  شده  یاد  موارد  گر  ا گفت  می  توان  ترتیب،  این  به 
ارکان دموکراسی بدانیم، در این صورت، به بخش دوم پرسش، 
برقراری  هواداران  و  افراطی  گروه  های  دموکراسی،  »آیا  یعنی: 
هم  می  شناسد؟«  رسمیت  به  هم  را  استبدادی  حکومت  های 

می  توان پاسخ داد.
در واقع، این مساله، یکی از پارادوکس  های مهم در جوامع امروزی 
دموکراتیک  نهادهای  آنها  در  که  کشورهایی  در  به  ویژه  است. 
ضعیف هستند و در عوض، حرکت  های پوپولیستی و استبدادی 
در آنها قوی است و به نوعی آن قرارداد اجتماعی  ای دمکراتیکی 
بر سر آن یک  و  با نهادهای رسمی پیوند دهد  را  باید جامعه  که 

تفاهم و درک مشترک وجود داشته باشد، بسیار ضعیف است.
فراتر  که  است  این  اجتماعی،  قرارداد  از  من  منظور  اینجا،  در 
به  اجتماعی،  قرارداد  کشور،  رسمی  قوانین  و  اساسی  قانون  از 
گروه  های  رسمی،  نهادهای  آن،  اساس  بر  که  ملی  ای  میثاق  آن 
را  کشور  که چگونه  توافق دارند  آن  بر سر  اجتماعی و شهروندان 
اداره کنند و اصول اساسی  ای که برای اداره جامعه الزم است، کدام 

است، باز می  گردد.
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می  کرد  اعالم  روشنی  به  ابتدا  از  او  گر  ا بود،  دموکراتیک  ضد  کم« 
دارای  اسالمی  جمهوری  و  بیاید  سرکار  است  قرار  حکومتی  چه 
همه  آن  در  که  شوقی  و  شور  آن  احتماال  است،  ویژگی  هایی  چه 
پرسی غیر دموکراتیک وجود داشت و در آن هیاهو و هیجان بعد 
گهموری اسالمی رای نمی  دادند.  کثریت قاطع به  ا انقالب، آن  از 
در آن زمان به جامعه ما فرصت بحث آزاد و نقادانه درباره پروژه 
کرده  تفاوت  بسیار  جامعه  زمان  آن  از  نشد.  داده  خمینی  آقای 
است. این  بار و در این شرایط هم مساله بر سر همین است، یعنی 
کشور، برنامه  ج از  گر نیروهای افراطی در ایران و خار این  بار هم ا
خود را به طور روشن ارائه دهند و اعالم کنند قصد دارند برای یک 
استبداد دیگر به قدرت برسند، آن زمان افکار عمومی تکلیف خود 
را با چنین گروه  هایی روشن می  کند. برای مثال کسانی که طرفدار 
بازگشت نظام سلطنتی شبیه دوران پیش از بهمن ۱۳۵۷ هستند، 
انتخاب  جامعه  آنگاه  و  کنند  ح  طر بصراحت  را  پروژه  این  باید 
گر شرایط برگزار همه پرسی فراهم شود  ا کرد. به نظر من  خواهد 

گون را  باید جامعه امکان گفتگو باز و آزادانه درباره پروژه  های گونا
گاهانه  ای را انجام دهد. تکرار تجربه تلخ  داشته باشد تا انتخاب آ
زیاد” یک فاجعه واقعی خواهد  کلمه  کم، نه یک  کلمه  “نه یک 
بود. ولی من بر این باورم که جامعه ما در یک شرایط آزاد به یک 
هواداران  میان  در  آنکه  بویژه  داد  نخواهد  رای  جدید  استبداد 

گون وجود دارد. سلطنت نیز گرایش  های گونا
گروه  های استبدادی در برنامه  های خود  که  مشکل اما اینجاست 
از دمکراسی، حقوق بشر و حکومت پارلمانی حرف می  زنند. اما در 
کسانی  مثال  برای  می  شوند.  بزرگی  تناقض  های  دچار  گاه  عمل 
گذشته هستند منکر وجود  که خواهان احیای سلطنت به شکل 
قبل  حکومت  دوران  در  سیاسی  زندانیان  شکنجه،  استبداد، 
باید  می  دانند  عیب  از  عاری  را   ۱۳۵۷ از  پیش  دوران  و  می  شوند 
که چگونه می  توان امروز از دمکراسی  به این پرسش پاسخ دهند 
و حقوق بشر حرف زد ولی همزمان از نظام تک حزبی رستاخیز، 
زندان  ها و شکنجه  ها و سرکوب  های سیاسی پیش از انقالب هم 

دفاع کرد.
حتی در یک مناظره تلویزیونی با خودم، یکی از چهره  های همین 
گروه  ها اعالم کرد حکومت شاه به اندازه کافی مخالفان را سرکوب 
نکرده بود وگرنه انقالب به پیروزی نمی  رسید. من هم پاسخ دادم 
ادعا  امروز  که  چیزی  بین  که  است  این  دارد  وجود  تناقضی  که 
می  کنید یعنی طرفداری از دموکراسی و از طرف دیگر اینکه وجود 
استبداد  نشانه  را  دوران  آن  در  سرکوب  و  حزبی  تک  نظام  یک 

نمی  دانید، تناقض وجود دارد.
اینکه شاه به مخالفان خود گفت یا باید به حزب رستاخیز ملحق 
سازمان  های  گزارش  های  همه  یا  بروید،  کشور  از  اینکه  یا  شوید 
بین المللی مبنی بر وجود شکنجه در زندان  های زمان شاه و آزار و 
اذیت مخالفان سیاسی، به زعم این افراد، نشانه استبداد نیست.

دومین تناقض هم به نگاه آنها به مخالفان خود برمی  گردد. گروه 
هایی که نیروی غیرخودی را نمی  پذیرند و هنوز به قدرت نرسیده 
از مرگ بر این و آن سخن می  گویند به مخالفان، وعده اعدام و 
که  چرا  هستند.  اساسی  تناقض  یک  دچار  هم  می  دهند  سرکوب 
کاغذ می  نویسند یعنی دموکراسی پارلمانی و  که بروی  میان آنچه 
حقوق بشر و آنچه که در عمل در شعارها و رفتارهای آنها منعکس 
که  نمی  کنم  فکر  من  البته  دارد.  وجود  فاحشی  شکاف  می  شود. 
که طرفدار بازگشت سلطنت هستند فرهنگ و منش  کسانی  همه 
ستبدادی دارند. خود آقای رضا پهلوی هم از دوران گذشته انتقاد 
می  کند و خود را طرفدار جامعه باز و دمکراتیک می  داند. اما مشکل 
همان  پادشاهی  حکومت  از  درکشان  که  است  هایی  گروه  وجود 

دارند،  کمتری  دموکراتیک  تجربه  و  سابقه  که  کشورهایی  در 
این  و  کنند  رشد  جامعه  دورن  در  می  توانند  استبدادی  گروه  های 
قدرت  به  رسیدن  برای  دموکراسی،  از  استفاده  سوء  با  گروه  های 

تالش خواهند کرد.

ح  مطر را  اساسی  پرسش  این  حقیقت  در  تاریخی،  تجربه  های 
ضد  و  افراطی  گروه  های  برابر  در  دموکراسی  وظیفه  که  می  کنند 
دموکراتیک چیست؟ یعنی در زمانی که برخی از احزاب و سازمان  ها 
دموکراسی را قبول ندارند اما از دموکراسی برای رسیدن به قدرت 

استفاده می  کنند، وظیفه جامعه چیست؟
گروه هایی می  توانند در یک انتخابات  به نظر من فقط احزاب و 
که قرارداد اجتماعی دمکراسی در جامعه  کنند  دمکراتیک شرکت 
را پذیرفته باشند و خود را به بازی دموکراسی، به چرخش قدرت، 
به قواعد بازی دموکراتیک متعهد بدانند. میثاق ملی میان همه 
است  جمعی  تعهد  دمکراسی  یک  در  جامعه  و  سیاسی  نیروهای 
که با این قواعد دموکراتیک سر  به قواعد بازی دمکراتیک. کسی 
آشتی ندارد قرارداد اجتماعی در جامعه دمکراتیک را نفی می  کند.

گر بخواهیم به طور مشخص یکی از تجربیات تاریخی در اروپا،  ا
خاورمیانه یا شمال افریقا را نام ببریم، می  توان انتخابات الجزایر 
با وجود  انتخابات، اسالمگراها  این  زد. در  را مثال  در دهه ۱۹۹۰ 
داشتِن یک پروژه ضد دموکراتیک، از طریق انتخاباتی نسبتا آزاد، 

قصد داشتند به قدرت برسند.
نظیر چنین رویدادی پس از جنگ اول جهانی و بخصوص پس 
از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ در تجربه جمهوری وایمار آلمان هم به 
وقوع پیوست و هیتلر قدرت را از درون نهادهایی بدست گرفت که 

می  بایست با قواعد دمکراتیک اداره می  شدند.
تجربه  بدون  و  زده  استبداد  کشور  در  اصلی  مشکل  من،  به  نظر 
و  حرف  ها  میان  شکاف  ایران  مانند  متعارف  دمکراتیک  زندگی 
کنش و رفتار سیاسی واقعی است. امروز  کاغذ و  برنامه  های روی 
برای مثال همه نیروهای سیاسی در اپوزیسیون ایران از دمکراسی 
از همین حاال و  و حقوق بشر سخن به میان می  آورند ولی برخی 
پیش از بدست گرفتن قدرت رفتارهایی دارند که چندان با اصولی 
که مدعی وفاداری به آن هستند همخوانی ندارد. همه این موارد 

تناقضات نگران کننده و هشدار دهنده  ای هستند.

تجمعات  در  سیاسی  گروه  های  از  برخی  اخیر،  هفته  های  در 
همین  کردند.  حمل  خود  با  دار  چوبه    کت  ما کشور،  از  خارج 
گر در آینده یک رفراندوم در ایران برگزار  گروه  ها ادعا می  کنند ا

کثریت مردم به آنها رای خواهند داد. پرسش اساسی  شود، ا
که ضد موازین حقوق  کسانی  که آیا دموکراسی به  این است 
بشر هستند، اجازه سوء استفاده از مکانیسم  های دموکراتیک 
مانند شرکت در انتخابات را می  دهد؟ آیا دموکراسی، ضد خود 

را به رای خواهد گذاشت؟
گر شرایطی برای برگزاری چنین همه  مساله اساسی این است که ا
شرکت  شفاف  برنامه  و  مواضع  با  گروه  ها  همه  آید  فراهم  پرسی 
و  کرد  سقوط  پهلوی  حکومت  که  زمانی  مثال،  به  عنوان  کنند. 
گرفتند، یک همه پرسی غیر  نیروهای اسالمگرا قدرت را در دست 
شد.  برگزار   ۱۳۵۸ فروردین  در  ملی  گفتگوی  بدون  و  دمکراتیک 
پرسی  همه  برای  که  مختلفی  پیشنهادات  برابر  در  خمینی  آقای 
زیاد نه یک  کلمه  نه  کرد: »جمهوری اسالمی  اعالم  وجود داشت 
مورد  اسالمی  جمهوری  که  بود  کرده  ادعا  تر  پیش  او  کم«.  کلمه 
خواهد  تر  دموکراتیک  هم  غربی  سکوالر  حکومت  های  از  او  نظر 
کلمه  یک  نه  زیاد  کلمه  یک  »نه  جمله  اینکه  از  نظر  صرف  بود. 
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بیشتر  هرچه  شدن  جدا  بدون  مثال،  به  عنوان  نمی  گیرد.  صورت 
حکومت  این  اصالح  به  حتی  گذشته  سال  های  در  که  افرادی 
امید داشته  اند، از بدنه حکومت جمهوری اسالمی، پایه  های این 
حکومت تحلیل نمی  رود. در نتیجه، وظیفه اپوزیسیون این است 
کند و نیروهای بیشتری را  که تا سرحد امکان، حکومت را منزوی 

از آن جدا کند.
گر همه جمهوری اسالمی را یکدست بدانیم، از اصولگرا  بنابراین، ا
سپاه  مانند  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  حتی  و  طلب  اصالح  تا 
پاسداران، و بخواهیم با همه آنها مقابله کنیم، در واقع یک اشتباه 
کتیکی مرتکب شده  ایم. در همه دنیا، قاعده  بزرگ استراتژیک و تا
بازی مبارزه با استبداد چنین است که باید تالش کرد تا تندروترین 
که امکان  کرد و به بقیه نشان داد  بخش  های حکومت را منزوی 
دارد.  وجود  دمکراتیک  و  مطلوب  کارا،  سیاسی  نظام  یک  ایجاد 
پیرامون  و  دورن  نیروهای  همه  طلبی  منزه  با  باشد  قرار  گر  ا اما 
را به یک چوب برانیم، در عمل طرف مقابل را ضعیف  حکومت 

نمی  کنیم. و توازن قوا می  تواند به سود دمکراسی تغییر نکند.

گروه  های  بین  و  سیاسی  قدرت  از  ج  خار در  باید  هم  روند  همین 
بخواهیم  گر  ا هم  گروه  ها  این  بین  در  یعنی  شود.  دنبال  سیاسی 
گر به هر دلیلی به خاطر  کنیم، ا نیروی دموکراسی خواه را تقویت 
گروه سیاسی دشمن  کنیم این یا آن  استراتژی سیاسی خود، فکر 
خانواده  آن  همه  به  را  عده  ای  افراطی  گرایش  گر  ا یا  و  ماست 
سیاسی تعمیم دهیم، این هم به نوعی شلیک به پای خود است.
آن  همه  باید  هستیم،  استبداد  مخالف  ما  گر  ا می  کنم  فکر  من 
نشانه  را  می  کنند  هواداری  استبداد  از  روشنی  به  که  نیروهایی 
استبداد  از  می  کنند  سعی  نیتی  هر  با  که  دیگری  کسان  و  برویم 
کنار بقیه قرار ندهیم. در این مرحله تاریخی،  فاصله بگیرند را در 
اپوزیسیون،  سیاسی  اصلی  گرایش  های  درون  در  تفاوت  انکار 
به  باور  باید  گروه  ها  سنجش  برای  ما  معیار  است.  بزرگی  اشتباه 

دمکراسی باشد.
کرد  برخورد  قضایا  با  گرایانه  ذات  نباید  سیاست  در  من،  نظر  به 
کرد.  فرض  مستبد  ذاتا  را  است  پادشاهی  طرفدار  که  هرکس  و 
جمهوری  و  نیست  استالینیست  چپ،  فعال  هر  که  همان  گونه 
و  صدام  و  مصر  مانند  حکومت  هایی  الگوهای  هم،  خواهان 
گرایانه، طرد دیگران  تقلیل  برخوردهای  ندارند.  را مدنظر  قذافی 
را  ما  سیاسی  کنشگران  کنونی  هویتی  تنوع  نشناختن  برسمیت  و 

بسوی دمکراسی نمی  برند.
باشیم  سیاست  دنیای  جدی  بازیگر  می  خواهیم  ما  گر  ا بنابراین، 
گرایی  کنار بگذاریم. ذات  گرایی را هم  گرایی و ذات  باید ماهیت 
گر من  به  طور کلی، با دموکراسی در تناقض است. بدین معنی که ا
کرده  ایم باید برای افراد دیگر هم حق تغییر و عوض  و شما تغییر 
شدن قائل شویم و این به سود دمکراسی آینده است که نیروهایی 
بیشتری در جبهه دمکراسی قرار گیرند و با استبداد مرزبندی کنند.
آزادی  زندگی،  زن،  بزرگ  اعتراضی  جنبش  اینکه  پایانی  نکته 
برابر  در  آینده  برای  روشن  افقی  ترسیم  برای  پروژه  یک  به  نیاز 
بدون  دمکراتیک،  و  روشن  پروژه  یک  بدون  دارد.  ایران  جامعه 
میثاق  به  باید  که  اجتماعی  جدید  قرارداد  یک  به  دادن  شکل 
کار مبارزه با استبداد به  ملی و رویای مشترک همه ما تبدیل شود 
روند  باید دمکرات  ها در  را  این پروژه مشترک  سرانجام نمی  رسد. 
و  دمکراتیک  پروژه  این  آورند.  بوجود  شفاف  و  باز  گفتگوی  یک 
سد  را  استبداد  راه  که  است  جامعه  در  جدید  اجتماعی  قرارداد 
بازیگر  به  بتوانند  باید  دمکرات  ها  و  خواهان  جمهوری  می  کند. 
اصلی این گفتگوی ملی برای دمکراسی و قرارداد جدید اجتماعی 

تبدیل شوند.

و  اقتدار  بدون  سلطنت  برخی  است.   ۱۳۵۷ سال  از  پیش  تجربه 
شاهی که سلطنت کند و نه حکومت را قبول ندارند.

معروف  سورئالیست  برتون،  آندره  نوشته  به  می  توان  اینجا  در 
بلکه  نداریم  نیاز  به عشق  »ما  بود:  گفته  که  کرد  اشاره  فرانسوی 
باد  زنده  افرادی  گر  ا معنی  بدین  داریم«.  نیاز  عشق  دالیل  به  ما 
دموکراسی بگویند و برای دموکراسی هورا بکشند، دال بر دموکرات 
که در عمل نشان دهند  بودن این افراد نیست. این افراد زمانی 
که چگونه به دموکراسی پایبند هستند، این باعث می  شود که آنها 

را با وجود اختالف نظرها به عنوان یک فرد دموکرات بپذیریم.
چهره  های  از  یکی  تصویر  عده  ای  تظاهرات  ها  در  که  زمانی 
و  فرد  آن  از  و  می  برند  سر  باالی  را  شاه  حکومت  در  سرکوب  گر 
از  که  گرایش  آن  در  افرادی  از  باید  می  کنند،  هواداری  نظام  آن 
دموکراسی سخن می  گویند، بخواهیم که در برابر چنین رفتارهایی 
دارند،  دموکراتیک  ضد  کنش  های  کسانی  یا  کنند.  گیری  موضع 
و  مرگ  خواهان  و  می  دهند  شعار  سیاسی  نیروهای  دیگر  علیه 
اعدام این یا نیروی مخالف هستند، انحصارطلبی می  کنند؛ همه 
ح شود  اینها مواردی است که باید در فضای عمومی بروشنی مطر

و از چهره هایی سیاسی خواست موضع خود را بیان کنند.
در حقیقت پایبندی عملی به دموکراسی باید معیاری برای همه 
باشد برای امروز و آینده. در واقع، باید امری که در ۴۴ سال گذشته 

اتفاق نیفتاده را در زمان کوتاه انجام دهیم.
که تبیین و  بنابراین به طور واقعی، در مرحله دشواری قرار داریم 
بحث در مورد این مسائل، بسیار مهم و ضروری است. مشکل این 
هرکشور  داخل  یا  ج  خار در  استبدادی  سیاسی  جریانات  که  است 

وجود دارند و نیروهای معینی را هم به خود جذب کرده  اند.
و  سیاسی  متعارف  فضای  نبودن  و  دینی  استبداد  متاسفانه 
دمکراسی سبب شده تا روی استبداد سکوالِر پیش از سال ۱۳۵۷، 
آب تطهیر ریخته شود و یا اشکال دیگری از استبداد به عنوان راه 
ح شوند. وجود این نیروها که فقط به سلطنت  حل برای آینده مطر
در  دمکراسی  برای  خطری  نمی  شوند  فروکاسته  افراطی  طلبان 
پیش  بزرگ  چالش  دو  واقع  در  دموکرات  ها  یعنی  است.  ایران 
مبارزه  استبداد  گونه  دو  با  مجبورند  واقع  در  و  دارند  خود  روی 
که قدرت را در ایران در دست دارد و دیگری،  گروهی  کنند. یکی 
ج از قدرت سیاسی هستند اما سودای در  گروه  های افراطی که خار
گروه  های  گرایش  ها و  را دارند. هر دوی این  گرفتن قدرت  دست 

کند. استبدادی، برای آینده ایران خطرنا
به دموکراسی هم  باورمند  نیروهای  و  از طرف دیگر، دموکرات  ها 
و  قانون  گفت  و  گو،  جز  ابزاری  گروه  هایی،  چنین  با  مقابله  برای 

در  دموکراسی  فرهنگ  انداختن  جا  برای  شفافیت  و  قانونمندی 
گفتگوی ملی بر سر آینده از  ح  کشور در اختیار ندارند. ضرورت طر
گردد. باید همه پروژه بطور شفاف  جمله به همین موضوع برمی 
داشته  انتخاب  حق  جامعه  و  شود  ح  مطر عمومی  افکار  برابر  در 
باشد. ارزیابی من از شرایط بدبینانه نیست. نیروهای دمکرات باید 
که هوادار واقعی دمکراسی  کسانی  بتوانند در همه طیف  ها، همه 
خوانند.  فرا  استبدادی  نیروهای  طرد  به  را  هستند  بشر  حقوق  و 
فراموش نکنیم که برای استقرار دمکراسی ما به تغییر توان نیروها 

به سود دمکراسی نیاز داریم.

چه راهکاری برای جلوگیری از مصادره دموکراسی و به انحراف 
وجود  افراطی  گروه  های  طلبی  مصادره    برابر  در  انقالب  رفتن 

دارد؟
کرد باید  من فکر می  کنم پیش از هرچیز باید به این مساله توجه 
شدن  جدا  بدون  فعلی،  استبدادی  حکومت  پاشیدن  هم  از  که 
حکومت  درون  از  ناراضی  نیروهای  و  مخالف  نیروهای  تدریجی 
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وم ایجاد نهادهای ضامن  دموکراسی و لز
ی در ایران آزادی و برابر

اصطالح »دموکراسی« نظیر برخی دیگر از مفاهیم رایج در علوم 
معانی  و  زیاد  تعاریف  و  ندارد  مانع  و  جامع  تعریفی  اجتماعی، 
اغلب  در  اما  اوصاف  این  با  است.  شده  عرضه  آن  از  متفاوتی 
حق  شدِن  شناخته  رسمیت  به  دموکراسی،  از  منظور  موارد، 
همگان برای شرکت در تصمیم  گیری درباره امور همگانی جامعه 

به حساب می  آید.
از سوی دیگر، به   نظر می  رسد با وجود شکل  گیرِی خیزش  های 
اسالمی،  جمهوری  حکومت  علیه  اخیر  سال  چند  در  همگانی 
اقشار و طبقات اجتماعی در ایران همچنان به فرم قابل اعتنایی 

از یکپارچگی جمعی و همبستگی دست نیافته  اند.
بر  کید  تأ با  موضوع  این  بیشتر  بررسی  برای  ما،  حقوق  مجله 
در  آن  روی  پیش  چالش  های  و  دموکراسی  استقرار  »امکان 
گفت  و  گو  فلسفه  پژوهشگر  و  نویسنده  جودکی،  آرش  با  ایران«، 

کرده است.

را  خود  باید  چگونه  و  چیست  دموکراسی  شما،  دیدگاه  از 
تضمین   کند؟

به  که  دارد  وجود  جهان  در  حکومتی  سیستم  شماری   
آنها،  پیشینه  تریِن  با  می  شوند.  شناخته  »دموکراسی«  نام 
دموکراسی  های مستقر در کشورهای غربی هستند. از این منظر، 
  دموکراسی به مجموعه  ای از رفتارها و هنجارها از طرف حکومت 
اطالق  می  شناسیم  که  نمونه  هایی  در  شهروندان  و  کنندگان 
می  شود. به این معنی که جامعه  ای پدید آمده است که این  گونه 

رفتار، جزو هنجارهای طبیعی در آن جامعه محسوب می  شود.
کلمه  ریشه  به  باید  دموکراسی  فهم  برای  دیگر،  طرف  از 
یا به بیان  بازگردیم. دموکراسی یعنی قدرت مردم  »دموکراسی« 
مردم  حکومت  معنی  به  شاهی  مردم  شاهی«.  »مردم  دیگر: 
که هر بخشی از جامعه را ویژگی  است. در یونان باستان وقتی 
و  شایستگی،  را  اشراف   - می  کرد  مشحض  خاص  فضیلتی  یا 
توانگران را دارایی - »ِدموس« )مردم( پس از آنکه سولون شش 
کرد و خطر برده  سده پیش از میالد در آتن همه بدهی  ها را لغو 
برد،  بین  از  وام  هایش  نپرداختن  دلیل  به  را  روستاییان  شدن 
نبودند،  آزاد  دیگر  آنهای  اینکه  نه  کردند.  بارز  آزادی  با  را  خود 
از آن قدرتی بسازند و  تا  ثروتی داشتند  نه  که  آنها  بلکه همه  ی 

نه فضیلتی تا آن را دستمایه  ی برتری  شان کنند، خود را همچون 
دیگران آزاد خواندند و آزاد خواستند. و صفت مخصوص به خود 
کردند که در عمل بر ایشان برتری داشتند.  را برابری با دیگرانی 
که متعلق به همه  ی شهروندان بود بدل  با این حساب برابری 
فضیلِت  همچون  که  حال  همان  در  »مردم«،  ویژگِی  به  شد 
از  که  آنها  همه  ی  پس  این  از  تا  شد،  شناخته  همگانی  مشترِک 
هیچ چیز سهمی ندارند خود را با همه  ای که جامعه را در کلّیتش 
“مردم  پس  بخواهند.  یکی  می  دهد  تشکیل  تقسیماتش  در  و 
شاهی” یعنی هیچ  کس از عنوانی برخوردار نیست که پیشاپیش 
او را شایسته حکمرانی کند. به عبارت دیگر، افرادی که حکومت 
ندارند  اشرافی  گری  و  وراثتی  ثروت، حکومت  دارند،  را در دست 
قدوسیتی  و  سپنتایی  هیچ  گونه  از  نباید  بودن،  کم  حا برای  و 

برخوردار باشند.
و  انقالب  ها  واسطه  به  )پولیتیک(  شهروندینگی  که  زمانی 
خود  پی  در  و  همراه  می  یابد،  نمود  شهروندی  پیکارهای 
در  نقشی  نمود،  این  ردپای  همچون  که  می  آفریند  نهادهایی 
ردپاها  و  نهادها  این  هرچه  می  گذارد.  جا  به  جامعه  پیکره  ی 
ویژگی  و  می  شود  پرتوان  تر  هم  دموکراسی  باشند،  توانمندتر 

دموکراتیک آن حکومت بیشتر خواهد بود.
که  نهادهایی  نتواند  که  می  خورد  شکست  زمانی  انقالب  یک 

پذرفتار )ضامن( آزادی و برابری هستند را برپا کند.
کنون نگاه  گر به تاریخ هم  روزگار ایران، از جنبش مشروطه تا ا ا
کنیم، هربار جنبش شهروندی پدید آمده، از خود آثاری بر جای 
گذاشته است. حتی ممکن است ما انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷ 
را طرد کنیم اما آن انقالب هم یک سری رفتارها و احساس  های 

جدید با خود به همراه آورد که تاثیر آن را در می  بینیم.
می  توان اینگونه به تاریخ نگاه کرد که انقالب  ها در ایران، هربار، 
به عنوان نمود خواست دموکراسی، از خود اثری برجا گذاشته  اند. 
برای نمونه، انقالب مشروطه، انقالبی بود که به دست نخبگان 
مردم  نداشتند.  آن  در  زیادی  حضور  مردم  و  شد  انجام  ایرانی 
ایران بار اول با انقالب اسالمی ۱۳۵۷ وارد صحنه شدند اما در آن 
زمان زبان شهروندی را نمی  دانستند و زبان اسالم تنها زبانی بود 
که بلد بودند. اما در انقالب جاری در ایران )سال ۱۴۰۱( مردم به 

زبان دموکراسی، خواست  های خود را بیان می  کنند.
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که  دهیم  نشان  افراد  این  به  می  باید  می  آفرینیم،  آینده  در  که 
از  آنها  که  است  این  از  بهتر  یکدیگر  کنار  در  ایرانیان  همزیستی 

ایران جدا شوند.
گفت  نمی  توان  شهروندین  سپهر  در  هیچ  گاه  دیگر،  طرف  از 
یک موضوع خاص حق من است. بلکه افراد هرکدام می  توانند 
این  ما  سیاسی  پیشنهاد  کنند.  ح  مطر را  خود  سیاسی  پیشنهاد 
کشور بهتر است و این بهتر بودن  که یکپارچگی از تجزیه  است 
را هم باید در سخن و در عمل ثابت کنیم. در نتیجه باید درباره 
همه پیشنهادهای سیاسی بحث و تبادل نظر کنیم تا به یک راه 

حل جمعی برسیم.

الن و نهادهای مدنی در ایران، دهه  هاست  در شرایطی که فعا
تحت سرکوب شدید قرار دارند و به همین دلیل یک جامعه 
به  امیدی  می  توان  آیا  نگرفته،  شکل  ایران  در  قوی  مدنی 
برقراری یک سیستم حکومتی مبتنی بر موازین حقوق بشر 

در آینده داشت؟
از یک  سو، یک جامعه مدنی نابوده شده داریم. از طرف دیگر، 
یک جامعه مدنی انگاری داریم، این جامعه انگاری بسیار قوی  تر 
است و نهادهای انگاری خود را دارد. در وهله اول، برای اینکه 
نهادهای دموکراتیک ایجاد شود، باید خواست دموکراتیک هم 

وجود داشته باشد.
تعیین  نقش  مردم  توده  های  همواره  ایران،  هم  روزگار  تاریخ  در 
هنوز  مشروطه،  انقالب  دوران  در  توده  ها  اما  داشته  اند.  کننده 
و  آخوندها  و  ارباب  ها  خان  ها،  فرمان  به  گوش  و  بوده  رعیت 
کرد  از طرف خود نداشته  اند. هرچند نباید فراموش  خواسته  ای 
اصالحات  و  سفید  انقالب  را  ایران  سنتی  جامعه  شالوده  های 
را  برابری  خواست  بر  مبنی  جدید  پویه  ای  و  کرد  رو  و  زیر  ارضی 
به  وجود آورد اما با این وجود، جامعه همچنان زبان دموکراسی 
را نمی  دانست. در چنین شرایطی، اسالم توانست در دهه ۱۳۵۰ 
شمسی، رنگی از زبان مدرن به خود بزند و توده  هایی را که هنوز 

درکی از دموکراسی نداشتند، فریب دهد.
بار  اولین  برای  مردم  توده  های  اما  ایران  در  جاری  خیزش  در 
می  کنند.  ح  مطر را  خود  دموکراتیک  درخواست  های  گاهی،  آ با 
به  نظر من، خواست دموکراسی باید پیش از ایجاد نهادها، وجود 

داشته باشد.
نهادهای مدرن در دوران پس از انقالب مشروطیت و به  ویژه در 
دوران پهلوی اول و دوم، در ایران تاسیس شدند. این نهادها، 
گذاشتند و بحران  های آفریدند. به  عنوان  تاثیر زیادی بر جامعه 
که دستخوش بحران و  مثال، در این دوران، مهم  ترین نهادی 
که نهاد خانواده در یک  زمانی  تا  بود.  تغییر شد، نهاد خانواده 
جامعه دچار تنش و بحران است، جامعه به ثبات قابل قبولی 

نمی  رسد و باید این بحران حل شود.
راه حلی که در سال ۱۳۵۷ به کار گرفته شد، راه حلی بود که این 
تنش و بحران را کم کرد. به عبارت دیگر، خمینی، هنگام انقالب 
روحانی«  پدر  »یک  جایگاه  در  انقالب،  از  پس  اول  سال  های  و 
برای ملت معرفی شد. همین جایگاه خمینی، تا حدی این تنش 
و بحران خانواده را حل کرد اما گذرا بود چرا که خمینی هم برای 
اهداف خود بار دیگر نهاد خانواده را زیر سوال برد. برای نمونه، 
او برای اینکه نوجوانان و جوانان را راهی جبهه جنگ کند، اعالم 

کرد که این نوجوانان و جوانان نیاز به اجازه والدین ندارند.
برابر  در  ایران  در  که  است  نهادی  پایدارترین  خانواده،  نهاد 
حکومت جمهوری اسالمی ایستادگی کرده است. همین امر باعث 
شد تا در درون خانواده، نهادهای مدنی و نهادهای دموکراتیک 
“سپهر  یک  دیگر،  بیان  به  کنند.  پیدا  رشد  مجازی  به  گونه  ای 
همگانِی خانگی” در ایران ایجاد شده و به رشد خود ادامه داده 
است و زمانی که جنبشی نظیر خیزش جاری در ایران بر حکومت 
جمهوری اسالمی شورید، این سپهرهای همگانی خانگی بودند 
کردند. بر  گرفتند و ایستادگِی مهمی  که با یکدیگر در ارتباط قرار 
همین مبنا، می  توان تصور کرد که در ایران آینده، جامعه مدنی و 

نهادهای مرتبط با آن، امکان رشد خواهند داشت.
از طرف دیگر، نباید از نظر دور داشت که زمانی که مانند شرایط 
امروز در یک هنگامه انقالبی قرار گرفته  ایم، با یک مردِم دوگانه 
طرفیم. یکی مردمی که مدنظر دموکراسی است و دیگری مردمی 
تا  هستند  بندگی  طالب  بیشتر  و  می  شوند  محسوب  امت  که 
آزادی. در شرایط فعلی باید با بیم و امید نظاره  گر بود تا ببینیم 
کدام یک از این مردم، بر دیگری پیروز خواهد شد. من فکر  که 
می  کنم در حال حاضر، کفه ترازو به سمت مردم دموکراسی خواه 

سنگین تر است.

در شرایط فعلی در ایران، برخی از گروه و جریان  های سیاسی، 
تجزیه  با  مساوی  را  ایران  در  اتنیک  ها  مساله  سر  بر  بحث 
که برخی از جریان  ها  طلبی می  دانند. از طرف دیگر، هم  زمان 
گروه  های سیاسی، خواهان محو دین و مذهب در ایران  و 
آینده از ساحت اجتماعی هستند، بسیاری از مردم در نقاط 
که در  آزادی مذهبی دارند. پرسشی  کشور، مطالبه  مختلف 
که با وجود بروز نشانه  ها در  ح می  شود این است  اینجا مطر
و  افراد  از  برخی  رویکردهای سیاسِی  در  تکثر  عدم پذیرش 
کشور  آینده  آیا اساسا می  توان  گروه  های شاخص سیاسی، 

کرد؟ ایران را دموکراتیک تصور 
که  همانطور  من،  به  نظر  بود.  متصور  می  توان  گمان  بی 
موجود  جامعه  ای  هر  در  متکثر  و  مختلف  سیاسی  طیف  های 
گفت، بسیاری  است، در جامعه ایرانی هم وجود دارد. می  توان 
کشور،  بیرون  در  گون  گونا سیاسی  گرایش  های  به  باورمندان  از 
که  ایرانیانی  کشور رادیکال  تر هستند. انگار  از همتایان خود در 
آزادی بیان بی بهره  اند، نسبت  از نعمت  کشور هستند و  داخل 
آزادی بیشتری  از  و  کشور هستند  از  ج  که در خار به هموطنانی 
برخوردارند، دریافت روشن تری از مسائل دارند. به نظر من، یک 
ج از کشور،  دیاپازون الزم است تا این جریان  ها را در داخل و خار

با یکدیگر هم  نوا کند.
درباره آزادی مذهبی در ایران آینده باید گفت، حکومتی که برای 
آینده ایران می  توان متصور شد، باید حکومتی سکوالر باشد. به 
که  بیاید  کار  سر  بر  ایران  در  آینده  در  حکومتی  که  معنی  این 
دین در آن، در جایگاه قانون  گذاری قرار نگرفته باشد و تنها در 
زندگی خصوصی مردمان جا داشته باشد. همچنین، دولت نباید 
کند و نباید هیچ امتیازی به هیچ مذهبی  در امور دینی دخالت 
دینداران  همه  آینده،  ایران  در  بدهد.  دیگر  مذاهب  برابر  در 
دیگر،  سوی  از  و  باشند  داشته  را  خود  دینی  تبلیغات  می  توانند 
دولت  اما  کند  تبلیغ  دین  ضد  بر  می  تواند  خواست،  که  هرکس 

نباید از هیچ  یک از آنها حمایت ویژه  ای کند.
کید کنم، ایران، ایران اسالمی بوده،  از طرف دیگر، نخست باید تا
گر  و این در هم آمیختگی ایران و اسالم به قدری زیاد است که ا
اسالم را از آن جدا کنیم، ایران به صورت یک مفهوم پالوده باقی 

نخواهد ماند.

با  نوزدهم  سده  از  که  روندی  در  ایران،  هم  روزگار  تاریخ  در 
جنبش  های سیاسی و دینی مانند جنبش بابی و جنبش مشروطه 
در ایران آغاز شد و پس از آن هم هنگام انقالب اسالمی در سال 
مردمی  خیزش  در  اما  داشت.  تعیین  کننده  نقشی  اسالم   ،۱۳۵۷
کنونی در ایران، اسالم برای نخستین بار توانایی بسیج توده  ها را 
از دست داده است و تنها نقطه  ای که هنوز دین اسالم، توانایی 
بسیج توده  ها را دارد، در مناطق بلوچ نشین است. هرچند نباید 
که رهبر مذهبی بلوچ  ها برگزیده، در  از نظر دور داشت، گفتمانی 

راستای بازگرداندن دین به حوزه خصوصی شهروندان است.
همچنین، درباره ستمی که بر قوم  های مختلف ایرانی روا داشته 
گفت، بسیاری از آنها به درستی خود را ستم  دیده  شده هم باید 
ُکرد و بلوچ، با تبعیض مذهبی  می  دانند. این ستم  دیدگی برای 
کنار همه تبعیض  ها  هم عجین شده است. در شرایط فعلی، در 
که  از جمله تبعیض مذهبی، حساسیت آنها به هرگونه تبعیضی 
و  شده  برانگیخته  می  کند  محروم  شهروندی  حقوق  از  را  آنان 
گرایش  های هویت  محور  می    تواند آنها را بیشتر و بیشتر به سوی 
که  بپذیریم  باید  نخست  گام  در  من،  نظر  به  نتیجه،  در  براند. 
گفتن جمالتی مانند »ما در  ستم مضاعفی بر آنها رفته است و با 
ایران اقلیت نداریم«، به جایی نخواهیم رسید. در این هنگامه 
بحث  به  را  موجود  مشکالت  و  موضوعات  همه  باید  انقالبی، 

گذاشت و درباره آن حرف زد.
و  دارد  وجود  ُکرد  ویژه  پرسش  و  مساله  ایران،  در  نمونه،  برای 
و  مساله  این  کردن  حل  و  کردن  ح  مطر مسئولیِت  از  نمی  توان 
که پس از انقالب اسالمی در سال  کرد. چرا  پرسش، شانه خالی 
کرد،   گونه  ای  ۱۳۵۷، به واسطه فتوی جهادی که خمینی صادر 
از جنگ داخلی در ایران اتفاق افتاد و بخشی از هم  وطنان ما در 
گرفتند. این مساله  کردستان مورد تهاجم نیروهای نظامی قرار 

مانند زخمی است که التیام نیافته است.
از طرف دیگر، با وجود اینکه حس ناسیونالیستی   زیادی در بین 
این  کنیم.  خطاب  طلب  تجزیه  را  آنها  نباید  دارد،  وجود  کردها 
گر افرادی تجزیه طلب باشند، نباید  تحلیل، اشتباه است. حتی ا
که  کرد  ح  را مطر باید این پرسش  گرفت. نخست  را نادیده  آنها 

این افراد چرا می  خواهند از ایران جدا شوند؟
به نظر من، در گفتار، در رفتار امروزمان و در هنجارها و نهادهایی 
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جنبش »زن، زندگی، آزادی« جنبشی است با پتانسیل های قوی. 
که یک جنبش زنانه  به طور سراسری در  این نخستین بار است 
جامعه ی ایران سربرآورده و سیاست های زن ستیِز حکومت را به 
در  زنان  اخیر،  ماه های  در  دیگر،  بیان  به  است.  کشیده  چالش 
سراسر ایران، در یک توافق نانوشته و به طور همبسته، مطالباتی 
ح کردند که حکومت ایران را تا مرز فروپاشی  را برای اولین بار مطر

برده است. 
تضمین حقوق و جایگاه زنان در ایراِن پس از جمهوری اسالمی، 
یکی از موضوعات اساسی ای است که مجله حقوق ما، در همین 
برابری جنسیتی  و  زنان  لیلی پورزند، کارشناس مسائل  با  زمینه 

گفت و گو کرده است. 

خواهد  چه  آینده  دموکراسی  در  زنان  جایگاه  شما،  نظر  به 
خواهد  عادالنه  ایران  آینده  جامعه  در  زنان  حضور  آیا  بود؟ 

بود؟
خیزش انقالبی زن، زندگی، آزادی را در حقیقت می توان حاصل 
ستیز  زن  رژیم  مقابل  در  ایران  زنان  مبارزه  و  مقاومت  سال   ۴۴
و  یکدیگر  دوشادوش  ایران  زنان  کرد.  تلقی  اسالمی  جمهوری 
را زمین نگذاشتند و در  برابری خواهی  نسل پشت نسل، پرچم 
این راه جان، آزادی، امنیت و وطن خود را از دست دادند. فرآیند 
تاریخی، پس  ایران، در یک لحظه  زنان  این چهار دهه مبارزه 
آزادی  زندگی،  زن،  سیاسی  شعار  در  امینی  )ژینا(  مهسا  قتل  از 
آزادی(  و  زندگی  )زن،  کلمه  سه  این  من،  گمان  به  شد.  متبلور 
فراتر از بار شعاری، بار مفهومی از مطالبات سیاسی و مدنی مردم 
گاهی و بلوغ سیاسی  ایران را دارند. نسل جوان زنان ایران، به آ
برنمی  را  ستیز  حکومت  دیگر  که  رسیده اند  خاصی  اجتماعی  و 

تابند.
بدون  و  می گذرد  حال  و  گذشته  مسیر  از  ایران  زنان  آینده  راه 
حرکت های  و  زنان  جنبش  تاریخی  پیشینه  داشتن  نظر  در 
داد.  قرار  بحث  مورد  را  ایران  زنان  آینده  نمی توان  فمنیستی، 
آنچه که مسلم است، رسیدن به یک سیستم نظام مند سیاسی 
جنسیتی  برابری  آن  در  که  دموکرات  سکوالر  اصول  مبنای  بر 

تضمین شده باشد، یک شبه امکان ندارد.
مردم  خواهی  آزادی  جنبش  در  پیشرو  امروز  گرچه  ایران  زنان 
ایران هستند و خواسته مشخصی دارند و آن تغییر رژیم زن ستیز 
و  کار  هدف،  این  به  رسید  راه  در  ولی  است،  اسالمی  جمهوری 
تالش بسیار الزم است چرا که در حقیقت، تغییر نظام سیاسی زن 
ستیز، به خودی خود نمی تواند تضمینی برای برابری جنسیتی 

باشد. به همین دلیل، فعالین حوزه های برابری های جنسیتی، 
گران  کنش  و  فمنیستی  حوزه های  پزوهشگران  حقوقدانان، 
گیر  مدنی، سیاسی و اجتماعی دست در دست هم با تالش پی 
و مداوم باید برای رسیدن به برابری جنسیتی در نظام سیاسی 

آینده ایران فعالیت کنند.

نیروهای سیاسی، به نظر  با توجه به تکثر موجود در میان 
شما آیا زنان در ایران آینده به برابری خواهند رسید؟

تکثر در باورهای سیاسی نه تنها خالفی با دموکراسی ندارد بلکه 
پایه های آن است. آنچه اهمیت دارد این است که در تشکل ها و 
احزاب سیاسی مختلف، تعداد زنان نه تنها در بدنه های احزاب 
گیری سیاسی برابر  و تشکل ها بلکه در جایگاه رهبری و تصمیم 

با مردان باشد.
و  حقوقی  سیاسی،  ساختار  در  جنسیتی  برابری  به  دستیابی 
برسد  سرانجام  به  بار  یک  که  نیست  پروژه ای  مانند  اجتماعی 
که  آن است  پایان. مهم  نقطه  بدون  پویا است  روند  بلکه یک 
گذار، سنگ بنای تشکالت، احزاب، مانیفست ها،  در این دوران 
الیحه ها و متون سیاسی با دقت و حساسیت در مورد حضور برابر 

زنان در سمت های تصمیم گیری و کلیدی، پایه ریزی شود.
و دقت  با وسواس  کشور  از  ج  و خار ایرانی در داخل  زنان فعال 
که حقوق سیاسی و مدنی شان  ویژه ای امروز مراقب آن هستند 
زمانی پیش  و مقاطع  انتقال قدرت  بار دیگر در دوران حساس 
و  آزاد  ایرانی  به  ج نشود. در مسیر رسیدن  اولویت خار از  آن،  از 
دموکرات، زنان فعال در حوزه های مختلف با ایجاد همایش ها، 
با  هستند  تالش  در  مختتلف  ائتالف های  و  گرایی ها  هم 
اولیه  اصول  سر  بر  سیاسی،  و  شخصی  نظرها ی  اختالف  وجود 
فمنیستی و برابری جنسیتی توافق کنند و با حضور پررنگ خود 
در صحنه های سیاسی و اجتماعی، بر معامله پذیر نبودن این 

اصل )برابری جنسیتی در همه سطوح( پا فشاری نمایند.
باید  چگونه  ایران،  در  آینده  دموکراتیک  حکومت   •

حقوق زنان را تضمین کند؟
و  سیاسی  صحنه های  در  زنان  برابر  حضور  ضمانت  راه  تنها 
ایران،  انتقال قدرت و در فردای  گذار،  گیری در دوران  تصمیم 
ائتالف های  و  فمنیستی  تشکل های  زنان،  جنبش های  تقویت 
ج  خار اولویت  از  برای  فضایی  دائمی  فعالیت  با  تا  است  مدنی 
قدرت  ساختار  و  بدنه  در  زنان  حضور  و  جنسیتی  برابری  شدن 

سیاسی و تصمیم گیری باقی نماند.

ی  زنان در ایران آینده؛ آیا تحقق برابر
جنسیتی ممکن است؟
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در  ولی  داشتند  حضور  آشوب  ها  در  که  کسانی  از  نفر  هزار  »پنج 
احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل 
که  روزی  می  کردیم.  کنترل  منزلشان  در  و  شناسایی  را  بودند 
فراخوان می  زدند این  ها کنترل می  شدند و اجازه نداشتند از خانه 
بیرون بیایند. بعد این  ها را عضو گردان کردم. بعدًا این سه گردان 
چنین  باید  کنیم  تربیت  مجاهد  بخواهیم  گر  ا که  دادند  نشان 

افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم...«
از  همدانی،  حسین  گفته  های  از  بخش  هایی  باال،  عبارات 
و  »اراذل  سازماندهی  درباره  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان 

اوباش« برای سرکوب خیزش  های مردمی در سال ۱۳۸۸ است.
از  یکی  عنوان  به  اوباش،  و  اراذل  یا  لمپن  ها  لوطیان،  الت  ها، 
تاریخ  از  دوره  ای  هر  در  شهری،  گذار  تاثیر  اجتماعی  نیروهای 
نوین ایران، همواره مانع جدی  ای برای به ثمر رسیدن مطالبات 
این  حقیقت  در  بوده  اند.  مردمی  انقالب  های  و  دموکراتیک 
کشورهای جهان،  گروه  ها، نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از 
محسوب  دموکراسی  تحقق  جدی  موانع  از  یکی  به  عنوان 

می  شوند.
در خیزش جاری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسالمی، با 
ح مطالبات پیشرو و برابری  خواهانه که در بطن جنبش  وجود طر
به  هم  افراطی  ای  گروه  های  گرفته،  شکل  آزادی«  زندگی،  »زن، 
که برخی از اقدامات آنها منطبق بر  کرده  اند  تدریج اعالم حضور 

موازین و خواست  های حقوق بشری نیست.
همچنین  و  اعدام  لغو  مطالبه  اینکه،  علی  رغم  نمونه،  برای 
و  شده  پذیرفته  اصول  جز  باید  شکنجه  هرگونه  لغو  مطالبه 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  از  پس  حکومتِی  سیستم  در  بدیهی 
کشور، در یکی از آخرین اقدامات  ج از  گروه  ها در خار باشد، این 
کت چوبه دار« را در تجمعات حمل کردند یا در اقدامی  خود، »ما
دیگر، عکس یکی از مقامات ارشد دستگاه امنیتی رژیم پهلوی 

را باالی سر بردند.
گروه  ها  این  تاریخی  نقش  بیشتر  بررسی  برای  ما،  حقوق  مجله 
در جلوگیری از به ثمر رسیدن مطالبات دموکراتیک مردم ایران، 
مالردالن  دانشگاه  استاد  جامعه  شناس،  پور،  درویش  مهرداد  با 

سوئد و پژوهش  گر حوزه حقوق بشر، گفت  و  گو کرده است.

الت  ها و لمپن  ها چه جایگاه تاریخی  ای در به قدرت رسیدن 

حکومت  های استبدادی در ایران دارند؟ چگونه سازماندهی 
می  شوند؟

پدیده لمپنیسم تنها مختص ایران نیست. نخستین بار مارکس 
در  طبقاتی  نبرد  در  پرولتاریا«  »لمپن  مخرب  نقش  به  که  بود 
کرد. نقش لمپن  ها در صفوف  فرانسه و ایدئولوژی آلمانی اشاره 
به  که  اسپانیا  داخلی  جنگ  جریان  در  اسپانیا  فاالنژیست  های 
شد،  منجر  خواهان  جمهوری  سرکوب  و  فرانکو  قدرت  تحکیم 
نقش  یونان،  در  سرهنگ  ها  کودتای  در  بود.  برجسته  بسیار 
گران و شکست حزب  دسته  جات لمپن در به قدرت رسیدن کودتا
لمپن  ها  بود.  رنگ  پر  بسیار  زمان،  آن  در  سیریزا  سوسیالیسِت 
»کار  به  خودشان  گفته  به  که  ها«  مشکی  »پیراهن  صفوف  در 
کثیف« سرکوب دگراندیشان در دوران موسولینی می  پرداختند، 
با رژه  های خود در به قدرت رساندن او نقش مهمی داشتند. در 
لمپن  ها در صفوف »پیراهن  نیز  به قدرت رسیدن هیتلر  دوران 
آنها به عنوان »سگ  های چابک« نام  از  قهوه  ای ها« که هیتلر 
می  برد که برای حفاظت از خود و بر هم زدن میتینگ  ها استفاده 

می  کرد، نقش ویژه  ای ایفا کردند.
می  خوانند،  طفیلی  ها  یا  ها«  لش  »تن  را  آنان  برخی  که  لمپن  ها 
تولید  در  ریشه  اغلب  که  می  شود  اطالق  گروه  های  به  معموال 
ندارند. تحلیل  های جامعه شناسی نشان می  دهد بخش از تهی 
دستانی که از روستاها به شهر آمده   یا حاشیه نشینان شهری که 
موقعیت با ثباتی در تولید یا بخش فعال اقتصادی نداشته اما در 
تخریب می  توانند نقش فعالی ایفا   کنند، پایگاه اجتماعی اصلی 
که فاقد شغل و  لمپن  ها را تشکیل می  دهند. بسیاری از لمپن  ها 
بار  کت  فال گاه  و  نامطلوب  شرایطی  در  یا  بوده  درخور  حرفه  ای 
به سر می  برند از طریق بزه کاری، اوباشی، ولگردی، باجگیری و 
مواردی ازین دست، گذر عمر می  کنند. با این همه، جایگاه و کم 

و کیف رفتار آنان امروز تفاوت هایی را نشان می  دهد.
لمپن  های سیاسی معموال گروهی از افراد »بی ریشه« و بی هویت 
خاستگاه  از  می  کوشند  که  هستند  پائینی  طبقات  از  برخاسته  و 
اقتدار،  از طریق چسپیدن به مظاهر  و  گرفته  اولیه خود فاصله 
بعضی  تدریج  به  لمپنیسم  دایره  امروز  اما  بیابند.  نوین  هویتی 
مشترک  وجه  که  است  برگرفته  در  نیز  را  تحصیل  کرده  افراد 
جذب  و  ویرانگری  اغتشاشگری،  طلبی،  ج  مر و  ج  هر آنان  همه 
که »تئودور آدورنو« تصویر  ایدئولوژی  های اقتدارگرا شدن است 

دموکراسی و موانع آن؛ نقش لمپن  ها در 
ِی انقالب  های مردمی  منحرف ساز
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داده  بدست  اقتدارطلب«  »شخصیت  کتاب  در  آنان  از  روشنی 
است.

سرخوردگی از اوضاع نابهنجار و جایگاه آسیب دیده و بی ثبات 
کامی در برآوردن آرزوها، و احساس  خود، حسرت از کمبودها و نا
هیچ بودگی می  تواند پرخاشگری، خشونت ورزی و اقتدارگرایی را 
به تنها امکان »کاریر اجتماعی« این گروه بدل سازد. جریان  های 
رقابت  یا  همگرایی  با  یا  می  کوشند  معموال  دمکراتیک  سیاسی 
گفتگو  طریق  از  و  مدرن  و  عقالنی  شیوه  های  به  سالم  سیاسی 
اما  لمپن  ها  کنند.  عمل  سیاسی  خواست  های  برد  پیش  برای 
کامال هدفمند از غیر عقالنی ترین و غیر دمکراتیک  گونه  ای  به 
قلدری،  اعمال فشار،  از طریق  از جمله  ترین شیوه  های ممکن 
ارعاب،  و  تخریب  و  فیزیکی  و  کالمی  خشونت  تهدید،  دشنام، 
گروه که معموال  برای پیش برد مقاصد خود سود می  جویند. این 
فاقد هرنوع جهان بینی، هنجار یا پیشینه سیاسی است، بهترین 
ابزار نه فقط برای حکومت  های استبدادی و توتالیتر و صاحبان 
اقتدارگرا  و  پوپولیستی  جنبش  های  پیروزی  برای  بلکه  قدرت، 
پرنسیبی،  بی  اخالقی،  بی  است.  دیگران  به  خود  تحمیل  در 
نابردباری، گریز از گفتگو، بیزاری از اندیشه و فرهنگ و روشنفکر 
را  آنان  که  است  گروه  این  ویژگی  های  ترین  برجسته  ستیزی، 
نوع  از  چه  فاشیستی  شبه  یا  فاشیستی  گرایشات  جذب  مستعد 

دینی چه سکوالر می  کند.
مذهبی  گرایش  های  بیشتر  که  لمپن  ها  و  الت  ها  البته  ایران  در 
داشته  اند، در دوران قاجار، عصر پهلوی و در جمهوری اسالمی 
ایفاء  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  در  را  مهمی  نقش  ایران 
کرده  اند. در زمان مشروطه بخشی از آنها حامی انقالب مشروطه 
خواهان  مشروطه  با  جنگ  به  تری  مهم  بخش  اما  شدند، 
پرداختند. حمالت لمپن  ها )لوطی ها( تحت حمایت شاه وقت، 
در میدان توپخانه علیه مشروطه خواهان و مردم، نمونه بارز آن 
به  رسیدن  قدرت  به  برای  نیز  شاه  رضا  پهلوی،  دوران  در  بود. 
نحو گسترده  ای از لمپن  ها استفاده کرد. هرچند پس از به قدرت 

رسیدن، حمایت خود را از آنها قطع کرد.
 از شهریور ۱۳۲۰ به این سو، با به قدرت رسیدن محمد رضا شاه، 
دوباره شاهد برآمد لمپن  ها و استفاده احزاب ودربار از آنها برای 
گروه  نقش  ویژه  به  میان،  این  در  بوده  ایم.  مخالفان  سرکوب 

شعبان جعفری و یارانش در کودتا علیه دولت مصدق و سرکوب 
ابتدا  که  اما  رضایی  حاج  طیب  بود.  برجسته  مخالفان  دیگر 
شورش  در  رساند،  یاری  نیز  کاشانی  به  و  داشت  تمایل  شاه  به 
ارتجاعی ۱۵ خرداد ۴۲ در حمایت از خمینی نقش داشت و هم 

از این رو سپس اعدام شد.
گفته بود: »اینها به اسالم  خمینی هم در دفاع از نقش لمپن  ها 
ِعرق  کرده  اند،  کارهایی  یک  روزی  گر  ا و  هستند  عالقه  مند 
سال  عرض  در  هستند.  حسین  امام  نوکر  این  ها  بوده.  دینیش 
همه فکرشان این است که محرمی بشود، عاشورایی بشود و به 
ج بکنند، چه بکنند و از این  عشق امام حسین سینه بزنند، خر

حرف  ها، از این  ها خاطر جمع باشید«.
بعدها رابطه روحانیت با لمپن  ها و جاهالن در جریان انقالب و 

هیچ  بی  آنان  از  و  شد  تر  تنگاتنگ  اسالمی  حکومت  در  سپس 
برهم  اللهِی  حزب  جات  دسته  و  مداحان  لباس  در  پوشی  پرده 

زننده تظاهراِت مخالفان استفاده شد.
گود  کتاب ارزشمند خود به نام »زنگی  های  کار، در  مسعود نقره 
قدرت« که درباره الت  ها نوشته، بررسی تاریخی و مفصلی در این 
متفکران  برخی  و  آرنت  هانا  همچنین  است.  داده  انجام  زمینه 
و  اوباشان  اتحاد  بر  توتالیتر،  حکومت  های  تعریف  در  دیگر 

کید کرده  اند. نخبگان، همچون شالوده این حکومت  ها تا
ج از کشوربا آن روبه  رو هستیم، رشد  پدیده تازه  ای که امروز در خار
کمتر رنگ مذهبی داشته و بیشتر به  که  گروه  های لمپنی است 
عنوان مخالف حکومت اسالمی، اما یکسره بیگانه با دمکراسی، 
خود را با نمادهای اقتدارگرایی سکوالر و ناسیونالیستی و هواداری 

از سلطنت هویت می  بخشند. هرچند از همان روش  های اسالف 
خود در ایران و جهان سود می  جویند. آنان چه در دنیای مجازی 
و چه در تظاهرات  ها با اعمال زور و قلدری و تهدید مخالفان و 
ایجاد درگیری و رعب و وحشت علیه دیگر مخالفان دگراندیش 
را  ایران  آینده  سکوالر«  »فاالنژیست  های  ارتش  از  بخشی  نظام، 
تشکیل خواهند داد. تمام بررسی  های انجام شده در باره نقش 
دمکراسی  علیه  تهدیدی  آنان  که  می  دهد  نشان  اما  لمپن  ها 

محسوب می  شوند.
 

با وجود اینکه »مطالبه لغو اعدام« یک مطالبه حقوق بشری 
آینده  ایران  در  حکومتی  سیستم  قوانیِن  در  باید  و  است 
کشور اما افرادی  لحاظ شود، در تجمعات اخیر در خارج از 
کت چوبه دار آوردند یا در اقدامی دیگر، تصویر  همراه خود ما
سر  الی  با را  ک،  ساوا ارشد  اعضای  از  یکی  ثابتی،  پرویز 
الت  ها  کردید  بردند. در پاسخ به پرسش قبلی، شما اشاره 
از  از طبقات فرودست هستند و  ایران، عمدتا  و لمپن  ها در 
گروه  های  اینکه  گرفتن  با در نظر  آمده  اند.  روستاها به شهر 
افراد  ال  احتما شده،  تشکیل  هم  کشور  از  خارج  در  لمپن 
شما،  نظر  به  دارند.  حضور  آنها  بین  هم  کرده  ای  تحصیل   
لحاظ  از  که  افرادی  حتی  و  تحصیل  کرده    افراد  از  برخی  چرا 
گروه  ها  با این  اجتماعی و اقتصادی فرودست هم نیستند، 

همراه شده  اند؟
 نخست اینکه لمپن  ها معموال تابع قدرت هستند واز ایدئولوژی 
سرعت  به  رو،  این  از  نمی  کنند،  تبعیت  خاصی  بینی  جهان  یا 
تغییر چهره می  دهند. بخشی از این افراد که نام بردید تا دیروز، 
اللهی و حتی عضو دستگاه  های  جزو نیروهای بسیجی و حزب 
کسانی هستند  سرکوب حکومت اسالمی بودند. این افراد اغلب 
که در مدح قدرت رکاب می  زنند. تا زمانی که حکومت جمهوری 
اسالمی را پر قدرت می  دیدند، به دسته  جات لمپنی مانند بسیج 
و حزب اهلل ملحق شده بودند. امروز به محض اینکه در می  یابند 
جمهوری اسالمی از قدرت قبلی برخوردار نیست، سلطنت طلبان 
یا رضا پهلوی را به عنوان یک منبع قدرت شناخته و حول آن 
که پیشتر  جمع شده  اند. به بیان دیگر، تعداد حزب اللهی  هایی 
یا  اللهی«  »شاه  امروز  و  بودند  اسالمی  جمهوری  سران  رکاب  در 
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تندرو تبدیل شده  اند.
افرادی به شدت  گفت،  آنها می  توان  به  طور خالصه، در تشریح 
که می  توانند تظاهرات  های مسالمت  اقتدارگرا و نابردبار هستند 
راه  کاری  کتک  بزنند،  هم  بر  را  کشور  از  ج  خار در  ایرانیان  آمیز 
و  ماهی...«  با  پلو  »سبزی  مانند  رکیکی  شعارهای  و  بیاندازند 

ج از کشور سر دهند. نظایر آن را در خار
راست  اقتدارگرایِی  می  کنند  احساس  لمپن  دسته  جات  این 
برای  پلتفرم  بهترین  تندرو،  طلبان  سلطنت  میان  در  افراطِی 
هویت یابی آنان است. بنابراین منظور آنها از سلطنت طلبی نه 
گاهی یا گرایش سیاسی بلکه صرفا بابت احترام به  ناشی از یک آ
اقتدار مطلقه نظام پهلوی در گذشته است. هم از این رو حتی به 
ستایش افرادی مانند پرویز ثابتی می  پردازند که او را دارای شأن 
گروه  همین  بروکسل،  در  اخیر  تجمعات  در  می  دانند.  افتخار  و 
کت چوبه  های  لمپن، تصاویر پرویز ثابتی را باالی سر بردند یا ما
سر  شاه«  »جاوید  مانند  شعارهای  و  تظاهرات   آورند  به  را  دار 
و  اینترنتی  فضای  در  که  هستند  افرادی  زمره  از  اینان  دادند. 
فحش  های  دشنام،  تهدید،  زبانشان  نیز  اجتماعی  شبکه  های 

جنسی و مواردی از این دست است.
کی لمپن  ها علیه مخالفان سلطنت  تا پیش از این، تهدید و هتا
بیشتر به نیروهای سایبری جمهوری اسالمی نسبت داده می  شد 
کشور  از  ج  خار در  تظاهرات  برپایی  برای  فضا  که  این  روزها  اما 
که  دادند  نشان  هنرنمایی  هایشان  با  افراد  این  شده،  بیشتر 
نمی  توان آنها را به ارتش سایبری نظام برای تفرقه افکنی تقلیل 

داد.
است،  اوباش  و  نخبگان  اتحاد  محصول  توتالیتاریسم  گر  ا
افراطی تنها شاهد  انتظار داشت در میان سلطنت طلبان  نباید 
نخبگان  از  بخشی  باشیم.  لمپن  یا  نشین  حاشیه  گروه  های 
در  می  شوند  محسوب  افراطی  راستی  دست  که  جامعه  سیاسی 

کنار این افراد و گروه  ها حضور پیدا کرده  اند.
به بیان دیگر، نوعی همسویی میان لمپن  ها و برخی از تحصیل 
گر  ا دارد.  وجود  سلطنت  طرفدار  سیاسی  نخبگان  و  کردگان 
خود  حرف  نشاندن  کرسی  به  و  دیگران  حذف  و  ترساندن 
راست  اولترا  و  توتالیتر  ایدئولوژی  های  شالوده  قیمت،  هر  به 
خواسته  کار  تقسیم  یک  و  همدستی  یک  است،  ناسیونالیستی 
و  افراطی  راست  سیاسی  نخبگان  گروه  دو  میان  ناخواسته  یا 
لمپن  ها در این طیف نیز نباید دور از انتظار باشد بلکه به آن باید 
همچون بخشی از فرآیندی در مسیر تحکیم ایدئولوژی اقتدارگرا 

و تحمیل آن به دیگران نگریست.

به  یا  از مصادره  برای جلوگیری  راهکاری  از دیدگاه شما چه 
گروه  ها  این  توسط  ایران  در  جاری  انقالب  رفتن  انحراف 

وجود دارد؟
به نظر من، هرگونه مماشات، تساهل و چشم پوشی بر رفتارهای 
این گروه فشاِر راست افراطِی سلطنت طلب، نادرست است. باید 
طرد  را  آنها  و  کرد  ایستادگی  افرادی  و  گروه  ها  چنین  مقابل  در 
گرایی ایستاد(. باید نشان  کرد )اصوال باید در برابر هرگونه افراط 
چنین  برای  جایگاهی  آزادی«،  زندگی  زن  »جنبش  در  که  داد 

رفتارهایی نیست.
جزو  طلبان  سلطنت  همه  گویا  که  ادعا  این  دیگر،  طرف  از 
گروه  های راست افراطی و لمپن هستند غیر واقعی است. بگذریم 
طلب  سلطنت  الزاما  نیز  پهلوی  رضا  هواداران  همه  که  این  از 
نیستند. نباید صف بندی را تنها به هوادارن و مخالفان پهلوی 

سلطنت طلب افراطی شده  اند، بسیار زیاد است.
پادشاهی،  هواداران  طیف  در  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از 
نفوذی  عناصر  ندارد،  وجود  پهلوی  رضا  هواداران  بر  کنترلی 

می  توانند به سادگی در چنین جمع  هایی حضور داشته باشند.
که با  از طرف دیگر، افراد دیگری هم در این میان وجود دارند 
اطمینان نمی  توان از آنها به  عنوان »لمپن ها« نام برد. این افراد 
کشورهای  در  که  هستند  مهاجری  جوانان  از  متشکل  عمدتا 
غربی بزرگ شده  اند و بخشی از آنان با یک نوع حاشیه نشینی 
به  که  افرادی  چنین  پیشین،  پژوهش  های  مواجهند.  دوگانه 
گرا جذب شدند را مورد توجه قرار  سمت گروه  های افراطی اسالم 

داده است.
کثریت و »لمپن  های سفید  گر جوانان حاشیه نشین در جامعه ا ا
افراطی،  گرای  راست  گروه  های  جذب  می  توانند  اروپایی«  و 
فاشیستی و نژادپرست شوند، در میان مهاجرتباران معموال افراد 
جواِن به حاشیه رانده شده، بیشتر به سمت اسالمیست  ها جذب 
می  شوند. بخشی از آنان حتی طرفدار داعش شدند و برای این 
تبار  مهاجر  جوانان  دیگر  عبارت  به  جنگیدند.  تروریستی  گروه 
برخاسته از حاشیه نشینی دوگانه، با تشکیل گنگ  ها، گروه  های 
جنایی و ماجراجو برای خود هویت و اعتبار و »کاریر« ساخته و 
گروه  های  به  برای جذب شدن  را  زمینه  بیشترین  آنجایی  که  از 

اقتدارگرا دارند، به افراط گریی متمایل می  شوند.
به  توجه  با  دارد.  تفاوت  اندکی  مساله  مهاجر  ایرانیان  مورد  در 
مهاجران  و  است  برقرار  اسالمی  حکومت  یک  ایران  در  اینکه 
هستند،  منزجر  اسالمی  حکومت  از  عمدتا  غرب،  در  تبار  ایرانی 
گرایی بشوند.  که این افراد جذب اسالم  نمی  توان انتظار داشت 
راست  و  گرا  گذشته  ناسیونالیستی،  اولترا  ایدئولوژی  برعکس، 
مهاجرتبار  جوانان  این  از  بخشی  جذب  ساز  زمینه  افراطی، 
که از حاشیه نشینی دوگانه رنج می  برند. برای یک بحث  است 
برخی  اما  تر هستیم.  بررسی  های جدی  نیازمند  ما  استناد  قابل 
که  است  آن  نشانگر  زنی  ها  گمانه  و  مقدماتی  بررسی  های  از 
بخشی از این افراد سابقا در دسته جات لمپنی یا گنگ  ها حضور 

داشته  اند. برخی هم صرفا در موقعیت حاشیه  ای قرار دارند.
گروه  ها  این  به  نباید  را  پهلوی  رضا  یا  سلطنت  طرفداران  همه 
خوبی  مشاغل  از  و  کرده  اند  تحصیل  بسیاری  داد.  تقلیل 
طبقات  حتی  یا  متوسط  طبقه  به  متعلق  بخشی  و  برخوردارند 

خوبی  بسیار  موقعیت  های  که  می  روند  شمار  به  جامعه  باالیی 
و تحقیر قومی  تبعیض  احساس  اما  دارند.  در جوامع غربی  نیز 
و  ناسیونالیستی  گرایش  می  تواند  تازه  سرزمین  های  در  نژادی  و 

رجعت به فرهنگ ملی را در این مهاجرتباران رشد دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از ایرانیان حکومت جمهوری اسالمی را 
پرانتز تلخی در تاریخ می  بینند که هویت ملی و تاریخی ایرانیان 
ایدئولوژی  بنابراین  است.  کرده  تحقیر  و  کوبیده  هم  در  را 
تعلق  از  مستقل  افراد،  از  بسیاری  بین  در  ناسیونالیستی 
به  متعلق  گروه  های  است.  کرده  پیدا  رشد  زمینه  طبقاتی  شان، 
گروه  های افراطی شده و بیشتر  کمتر جذب  البته  طبقه متوسط 
افراطی  راست  گروه  های  جذب  که  هستند  نشین  ها  حاشیه 
ظرفیت  حتی  آنان  از  برخی  که  شده  اند  ایرانی  ناسیونالیست 
از  بسیاری  که  است  درحالی  این  دارند.  نیز  را  شدن  میلیتانت 
پیش  تا  و  نداشته    سیاسی  فعالیت  سابقه  کوچکترین  افراد  این 
از آغاز خیزش جاری در ایران، هیچ کنش سیاسی از خود نشان 
نداده  اند. حال آن که امروز به متعصب ترین و فعال ترین بخش 
طلب  سلطنت  گروه  های  سوی  از  هراس  تولید  و  تهدید  ابزار  و 
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آن  جای  به  داد.  تقلیل  خواهان  جمهوری  و  طلبان  سلطنت  یا 
و  تبعیض  ضد  دموکراتیک،  رویکرد  مرزبندی  از  ویژه  به  باید 
افراطی  و  لمپنیستی  اقتدارگرا،  رویکردهای  با  طلبانه  برابری 
سخن گفت که در هرگرایشی نیز ممکن است بالقوه وجود داشته 
باشد. واقعیت این است که برخی از هواداران رضا پهلوی ممکن 
است پیرو گفتمان لیبرال دموکراسی باشند یا با وجود اینکه خود 
اقتدارگرای  و  لمپن  دسته  جات  با  می  دانند،  خواه«  »مشروطه  را 
سلطنت طلب افراطی هم  سویی نداشته باشند. باید به گونه  ای 
عمل کرد تا چنین افرادی را به یک اتحاد استراتژیک با لمپن  ها 
به صرف دفاع از پهلوی سوق ندهیم، بلکه خواستار آن باشیم 
را  گر براستی به دمکراسی باورمند هستند صفوف خود  ا آنان  تا 

جدا کنند.
در این زمینه، نقش و سهم رضا پهلوی مهم تر از سایرین است. 
را  او  دموکراتیک  ادعاهای  دیگران  است  مایل  گر  ا که  است  او 
جدی بگیرند، پی درپی باید از گروه  های لمپن و اقتدارگرا فاصله 
بگیرد. وگرنه رفتار تا کنونی او شبیه رهبران پوپولیستی است که 
می  کوشد هر دو گروه »اوباشان و نخبگان« را دور خود جمع کند. 
گرایان، طرفداران جبهه  در عین حال، جمهوری خواهان، چپ 
ملی، گروه  های فمینیستی، گروه  های اتنیکی و لیبرال دمکرات  ها 
شبه  دسته  جات  این  از  خود  تظاهرات  صف  کردن  جدا  ضمن 
فاشیستی و لمپن، باید بر افراد معتدل  تر در طیف طرفداران رضا 
لمپن  انگیز  گروه  های خوف  این  با  تا  کنند  اعمال فشار  پهلوی 

هم  صدا نشوند.
پارلمان  در  پیشین  تبار  ایرانی  نماینده  خدیر،  امیر  تازگی،  به 
کانادا، دل نگرانی  های خود ازاین رخدادها را در مقاله  ای  کبک 
نهفته  بینی  های  خوش  رغم  به  خود،  مقاله  در  او  کرد.  منتشر 
پهلوی  رضا  به  که  نوشت  اسماعیلیون  حامد  به  خطاب  درآن، 
جدی  هشدارهای  و  کند  برائت  اعالم  ثابتی  پرویز  از  که  بگوید 
از فعاالن سیاسی و مدنی دیگر هم  این زمینه داد. بسیاری  در 
رضا پهلوی را مورد نقد و نکوهش قرار دادند و از او خواستند که 
گر واقعا مدعی دموکراسی است، تکلیف خود را با این گروه  های  ا

فشار و فاشیستی روشن کند.
رضا پهلوی گرچه گاه نیز اعالم برائت می  کند، اما در گفتگو با رادیو 
فرانسه، زمانی که در مورد پرویز ثابتی مورد سوال قرار گرفت، به 
کنش قربانیان شکنجه به حضور ثابتی در تظاهرات  صراحت وا

لس آنجلس را »اختالف افکنی« خواند و گفت: »حکومت ایران، 
و  حقیقی  فضای  در  افکنانه  تفرقه  اقدامات  گونه  این  منشا 
مجازی است«. این به این معنی است که او گویا حاضر نیست از 
گرایش اولترا راست فاشیستی که پرویز ثابتی را امروز به نماد خود 
تبدیل کرده، اعالم برائت کرده و فاصله بگیرد. تا مبادا بخشی از 

پایه اجتماعی خود را از دست بدهد.
هدف  گویا  که  می  دهد  افزایش  را  نگرانی  این  کنشی  وا چنین 
فرد  هیچ  وگرنه،  است.  قیمت  هر  به  قدرت  کسب  پهلوی  رضا 
در  یا  تجمعات  در  ثابتی  پرویز  حضور  برابر  در  نباید  دموکراتی 
به  گون  گونا تظاهرات  در  سلطنت  طرفداران  که  خشونتی  برابر 

کار می  برند، سکوت کند.
امروز سکوت در برابر این دسته  جات افراطی، دو تاثیر منفی به 
دنبال خواهد داشت: از یک سو، باعث ایجاد شکاف و جدایی 
ج از کشور خواهد شد و ممکن  در بین جنبش مردمِی داخل و خار
اسالمی،  جمهوری  فاشیسِم  از  پس  اینکه  هراس  از  برخی  است 
فاشیسم دیگری در راه باشد، از ادامه مبارزه نا امید شده و خانه 
ج از کشور، گفتمان  نشین شوند. از سوی دیگر، این مساله در خار
و  تبعیض  دموکراتیک، صدای جنبش فمنیستی و جنبش ضد 

همبستگی متکثر را کم رنگ خواهد کرد.
سکوت در برابر خشونت این گروه  ها، به نوعی »خشونت منفعل« 
منجر خواهد شد. شهروندان و فعاالن مدنی و سیاسی، با سکوت 
در برابر خشونت گروه  های لمپن و اقتدارگرا، به عادی سازی آنها 

و رواج آنها به  طور مستقیم یا غیر مستقیم یاری می  رسانند.
لمپن  ها، صدای  گروه  های فشار و دستجات  برابر  باید در  قطعا 
کرد و خطرات و تاثیرات مخرب آن را بر  اعتراض مردم را بلندتر 
جنبش زن زندگی آزادی بیان کرد. در سطح رقابت  های سیاسی 
که هر نیروی دموکراسی خواه، جدا از اینکه  کرد  کید  هم باید تا
چپ، لیبرال، مشروطه خواه و جمهوری خواه باشد، میزان فاصله 
معیار  یک  خود  فاشیستی  شبه  گروه  های  این  با  آنها  گذاری 
گر چنین  سنجش برای باورمندی این افراد به دموکراسی است. ا
نکنند، نشان می  دهد مانند روحانیون و به ویژه خمینی که هم 
از برخی از چهره  های روشنفکر برای به قدرت  از لمپن  ها و هم 
رسیدن استفاده کرد، آنها نیز می  کوشند از همه ابزارها از جمله از 

گروه  های لمپن برای به قدرت رسیدن استفاده کنند.

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله

گفتوگو


