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 چكيده

 آحاد انساني از يك هر گوناگون ديدگاههاي و ها انديشه عرضه و طرح بشر، اجتماعي زندگي 

 هـدف  بـا  ديـدگاهها  اين سازي يكسان جهت تحكم اعمال ميان اين در است؛ داشته پي در را

 نتيجـه  صنعتي، - اقتصادي پيشرفت و سازندگي بر افراد همت تمركز و پراكندگي از جلوگيري

 گواه - آن شمولي جهان ادعاي رغم به - كمونيسم شكست تجربه است كه نياورده پي در مثبتي

 .مدعاست اين زنده

 در جمهـوري  رياسـت  هفـتم  دوره انتخابـات  از پس سياسي از تحرك حاصل جوش و جنب 

 جايي تا است ساخته چندان دو را سياسي متنوع مختلف و آراي و ديدگاهها عرضه امكان ايران،

 خـود،  خـاص  ديدگاه طرح ضمن سياست، عرصه در فعال افراد حتي و گروهها از يك هر كه

 در و برآمـده  آن درسـتي  و صـحت  بـه  ديگران ساختن متقاعد درصدد متعصبانه گاه و انهقاطع

 .اند گرفته خدمت به نيز را نوشتاري و گفتاري ابزارهاي باره، اين

 ضــرورت گــردد، مــي توجــه بــدان كمتــر رقابتهــا گــرم بــازار ايــن در چــه آن 

 و ضابطه گرفتن نظر در بدون وضع اين چه چنان .فعاليتهاي سياسي است اين براي حدودوحريمي
 جـدي  آسـيب  ملـي  منـافع  قطـع  طور ادامه يابد، به گسيخته لجام اي گونه به و مشخص حدود



 آراي تحمـل  ضـريب  افـزايش  نظـام،  بقاي و سالمت تضمين منظور به رو اين از .ديد خواهد

 ملي منافع اولويت و محوريت سياسي با رقابتهاي ساختن مند سامان و قانونمند طريق از ديگران

 .نمايد مي ناپذير اجتناب و الزم امري فردي، و جناحي به منافع نسبت
 

 مقدمه

 - حقـوقي  روابـط  گسستن و استبداد دولت ريختن درهم از دهه دو گذشت رغم به امروز    

 و اجتماعي و سياسي نيروهاي همزيستي چگونگي اسالمي، انقالب رويداد اثر بر پيشين سياسي
 رخ مـا  جامعـه  در اساسـي  پرسشـي  شكل به ديگري زمان هر از بيش اسيسي مشاركت عرصه

دادن  انجـام  بـه  مصـمم  دولت زمان هر كه است جهت بدان پرسش اين بودن اساسي .نمايد مي
 در را خود هاي برنامه كاميابي شود، مي مختلف هاي حوزه در پيشرفت و توسعه جهت در اقدامي

 .بيند مي كور گره اين شدن گشوده گرو

 روحيـه  گسـترش  و معضـل  ايـن  حـل  براي غربي، نظران صاحب تجويزي نسخه براساس    

 توان مي را شيوه دو استبدادي، غير سنت به استبدادي سنت از گذرا دوران در سياسي مشاركت

 رسميت به يكمرتبه و هم با جامعه افراد تمام سياسي حقوق اول، راهبرد در كه گرفت پيش در

 كـه  هنگـامي  تـا  بلكـه  نشـده،  شناخته رسميت به همه حقوق دوم، اهبردر در شود؛ مي شناخته

 دو هـر  .شـود  مـي  شناخته رسميت به حاكم طبقه و رجال حقوق گيرد، شكل سياسي نهادهاي

 رهگذر از بينجامد، مرج و هرج تواند به مي نخست راه كه حالي در بردارد؛ در پيامدهايي راهبرد

 مدني جامعه به حقوق گسترش و از شود استبدادي مطلقا است ممكن سياسي نظام دوم، راهبرد

 .كند جلوگيري

 برپايـه  بيگانـه  تجاوز برابر ساله در هشت دفاع تدارك و اسالمي انقالب گيري شكل گرچه    

 رونـد  ادامه اما كشد، مي بطالن خط مذكور انديشه بر يكسره مردم، آگاهانه و گسترده مشاركت

 به با كه دارد دنبال به را خطر اين نيز سياسي، جناحهاي و گروهها انتظام بي و نامنظم رقابتهاي

 بين، اين در .آورد فراهم از پيش بيش را ملي منافع پذيري آسيب هاي زمينه مردم، كشيدن انفعال

 :دارد وجود نيز سومي حل راه
 نـد قانونم طريـق  از گيـري  تصـميم  فرايند در مردم مشاركت تأمين براي مناسب بسترهاي ايجاد

 به بخشيدن اولويت و ملي منافع به توجه نيز و عمومي آگاهي افزايش عمومي، مشاركت ساختن

 ابعـاد  در يافتـه  توسـعه  اي جامعـه  تحقـق  بـه  توان مي كه است اقدامات اين رهگذر از تنها آنها

 )1(بود.  اميدوار و سياسي اقتصادي



 عمراني و اجرايي امور پيشرفت در بسزايي سهم كه شهروندان اعتماد جلب پيداست ناگفته    

 رسـميت  به قانون طبق را شهروندان حقوق سياسي، نظام كه آيد مي حاصل آن گاه دولت دارد،

 خود سياسي فعاليتهاي در نيز شهروندان كه اين مهمتر آن از و كند دفاع آن از قاطعانه و شناسد

 بـه  همواره و دارند پاس را يكديگر باشد، حريم ملي مصالح كه بزرگتري كل گرفتن نظر در با

 منافع پاسداشت جهت متفاوتي شيوه كه دوستي منزله به بلكه دشمن صورت به نه رقيب طرف

 .گردند پذيرا متانت و تحمل با را متفاوت وي روش و ديدگاه و بنگرند گرفته، پيش ملي

  
 مفاهيم تعريف - الف 
 :ملي منافع -1

 سياسـي،  امنيتـي،  نيازهـاي  تحقـق  كـه  است پويايي امكانات و شرايط مجموعه ملي، منافع    

 وضـع  از برخاسـته  امكانـاتي  شـرايط،  ايـن  .سـازد  مـي  ميسـر  را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 و جامعـه  يـك  تاريخي و فرهنگي ويژگيهاي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، ساختار ژئوپلتيكي،
 بعد دو داراي ملي منافع تعريف، ناي به توجه با .است المللي بين صحنه در آن جايگاه سرانجام

 نظـم،  ايجاد به ناظر كه گرا درون يا داخلي بعد -1است:   هم با مرتبط حال عين در و متفاوت

 برآوردن جهت در دولت يا حكومت توانايي ويژه به عمومي منافع تأمين داخلي، ايمني و آرامش

اسـت.   بحـث  مورد جامعه تمدن و فرهنگ مترقيانه توسعه سرانجام و جامعه روزافزون توقعات
است.  المللي بين صحنه در كشور يك جايگاه تعيين نحوه به ناظر كه گرا برون يا خارجي بعد -2
)2( 

 گيري شكل در .است جامعه ذهني (معنوي) يك عيني (مادي) و عناصر بين جمع ملي، منافع    

 جمعيت، طبيعي، منابع مانند مادي امكانات و جغرافيايي موقعيت چون عواملي كه آن ضمن آن،

 هاي ستيزه فرهنگي، و اجتماعي بلوغ چون نيز ديگري عوامل دارد، دخالت غيره و اقتصادي رشد

 .برخوردارند مؤثري نقش از  و اجتماعي روحيه و اخالق ملي،

 ملـي  منـافع  است ممكن كه برد نام توان مي را عامل چند شده گفته مطالب به نگاه با حال    

 اصـل  رعايـت  عـدم  اول، :بزنـد  ضـربه  بدان و سازد مخدوش را ما كشور جمله از و كشورها

 پيدايش است، اول عامل از برخاسته حدي تا كه دوم .است كردن رفتار تخصصي و كار تقسيم

 خيـزد،  برمـي  قبلـي  عامـل  دو از كـه  سوم .است جامعه فرهيخته طبقه و مسئووالن بين شكاف

 بـه  .آيـد  مـي  وجود به مشكالت و نارساييها دليل به جامعه، و حاكم نظام بين كه است اختالفي

 باشـد،  كمتـر  آن دربرآوردن حكومت توانايي و بيشتر اي جامعه در تقاضا قدر هر ديگر، عبارت



 ملي همبستگي و اجتماعي اخالق كه است شرايطي چنين در و گردد مي تر عميق موجود شكاف

 .دهد مي دست از زيادي حد تا را خود اصلي ويژگي

  
 سياسي پلوراليسم يا دگرپذيري -2

 به عمل يا آن خود پذيرش نه و مخالف باور و عقيده "واقعيت" تحمل معني به دگرپذيري    

 عـدم  حتـي  و خويش نظر از مستحكم دفاع عدم مخالفت، عدم معناي به دگرپذيري .است آن

 بـردن  ميـان  از و يگـري د حـذف  براي تالش عدم معني به صرفا بلكه نيست، نفرت و استهزاء

 قاعـده  كه باشند داشته وجود توانند مي صورتي در مخالف گروه يا فرد فكر ايده، .است رقابت

 را چه آن تا شوند متوسل قهر يا خشونت به انسانها هرگاه .باشد معطوف طرفين حفظ به بازي

 )3(د. گرد مي نقض دگرپذيري يا مدارا اصل بردارند، ميان از نيست نظرشان مورد كه
 اداره و حكومـت  دربـاب  متفاوت هاي انديشه و ها سليقه سياسي، گرايي كثرت اصلي محمل    

 تبيين براي الگويي مثابه به باشد، رايج سياسي مفهوم يك حكم در كه آن از قبل و است جامعه

 يـك  هم گرايي كثرت .رود مي كار به سياسي نظام با اجتماعي گروههاي و مردم رابطه چگونگي

 اغلـب  كـه  است حكومت نوع يك سنجش براي مفهومي هم و سياست علم در تخصصي اژهو

 كـاربرد  شـود،  مـي  خوانـده  مستقيم غير ساالر مردم يا خواه آزادي دموكراسي چه آن از دفاع براي

 و قدرت مركز چندين داراي كه است سيستمي فني، لحاظ از گرا كثرت سياسي نظام يك .دارد
 تحقق كه جا آن از .باشد مردم كارهاي كننده كنترل مرجع تنها دولت كه ينظام نه و است اقتدار

 از تـدريج  بـه  الگـو  ايـن  باشـد،  نمـي  ميسـر  فني و ابزاري لحاظ و( مستقيم) به واقعي دموكراسي

 كـه  است سياسي گروههاي رقابت شود، مي اجرا عمل در چه آن و برتافته روي خود آرمانهاي

 و گشته تلقي عمومي هاي خواسته نماد همه، اين كه است؛ گرديده متشكل مختلف احزاب قالب در
 تعبيـر  سياسـي  گرايـي  كثـرت  به كه سياست صحنه در رقيب گروههاي قالب در مردم مشاركت

 )4(گردد.  مي عملي شود، مي
 و برنهـادگرايي  عمـده  طـور  بـه  سياسـي،  علوم در رهيافت يك همچون گرايي كثرت بنابراين    

 برخالف قدرت، بحث در فوكو ميشل باره همين در .ورزد مي تأكيد حكومت و جامعه پيوندميان

 اي شبكه چنين در .كند مي ترسيم پراكنده اي شبكه صورت به را قدرت اعمال متعارف، نظريات

 قدرت رو، اين از .است قدرت پذيرنده و كننده اعمال صورت به و بوده قدرت صاحب نقطه هر

 .شود جستجو نهاد) بايد گروه، جا (فرد، همه در بلكه گروه، يا ردف جانب از مشخص طور به نه

  
 تكثرگرايي و توسعه - ب 



 دشـوار  و سـخت  مسـير  پيمودن درحال اينك هم سوم جهان كشورهاي بيشتر كه جا آن از    

 بـراين  تـأثيري  و پيامـد  چه كشوها گونه اين در تكثرگرايي اتخاذ كه اين سر بر هستند، توسعه

 خـدمت  در كـه  آن بـراي  دولـت  معتقدند اي عده .دارد وجود نظر اختالف داشت، دخواه روند

 زيرساختهاسـت،  متوجه بيشتر كه را اقتصادي بزرگ طرحهاي نخست :بتواند بايد باشد توسعه

 دوم .نـدارد  اجتمـاعي  گـروه  هـيچ  بـراي  فـوري  منـافعي  كـه  طرحهـايي  هـم  آن كنـد؛  اجـرا 

 دور اهـدافي  بـه  دسـتيابي  براي درحال، را اقداماتي نييع دهد، انجام بلندمدت سياستگذاريهاي

 گروههـاي  و اقشـار  همـه  كـه  كاالهايي زند، دست همگاني كاالهاي توليد به سوم .دهد انجام

 از امـوري  دادن انجام به قادر دولتي چگونه پرسيد بايد حال .شوند مي مند بهره آن از اجتماعي

 و تمـايالت  و تقاضـاها  بـه  بايـد  پيوسته كه وابسته كامال دولتي آيا بود؟ خواهد فوق امور نوع
 غرق كه دولتي آيا داشت؟ خواهد كار اين به توان دهد؛ پاسخ جامعه مختلف اقشار هاي خواسته

 در هـم  آن را جامعـه  رفـاه  توانـد  مـي  دركل است، اجتماعي نفوذ ذي گروههاي منافع تأمين در

 دولت، سياستهاي طراحي در اجتماعي مختلف گروههاي مشاركت چه اگر كند؟ دنبال بلندمدت

 نفوذ آيا باشد، كننده مشاركت گروههاي منافع بازتاب دولت، مشي خط كه است آن كننده تضمين

 سـازد،  نمـي  گروههـا  ايـن  مدت كوتاه منافع پيگيري گرفتار چنان را دولت گروهها، حد از بيش

 جوامـع  در ديگر سوي از )5(كند؟  لدنبا را آنها يافته نظام و بلندمدت منافع نتواند كه طوري به

 تكثـر،  تفـرق و  بـا  زيـرا  است، كمتر انقالبي بسيج امكان - 1اي  توده نظامهاي برعكس - متكثر

 هجوم معرض در سياسي نظامهاي در كه آن بويژه شود، نمي قطبي جامعه غربي و گروهي عاليق

 درهـم  نظـام  حيـات  نآ بـدون  و اسـت  ضـروري  و الزم شـرايطي،  در انقالبي بسيج بيگانگان،

 )6(پيچد.  مي
 دارند مي اظهار معتقدند، سياست در كثرت به كه استدالل اين طرح با پلوراليسم مدافعان متقابال

 به را آن بلكه ندارند، ستيز سر تنها شود) نه مي اشتباه وحدت با اغلب متأسفانه اتحاد (كه با كه

 تلقي توسعه جمله از و ملي هدفهاي دپيشبر براي همدوشي و سياسي مشاركت ضامن بزرگترين

 تعـدد  و تنـوع  هرگونـه  يـا  كه هستند كساني مخالف، قطب در كه باورند اين بر آنان .كنند مي

 و قوا همه خواهند مي ولي پذيرند مي را آرا چندگانگي گرچه كه اين يا و كنند مي رد را عقيدتي
 بـه  نسبت فائقه اراده داراي و دهزن موجودي دولت معتقدند و بوده دولت به منحصر اختيارات

 )7(است.  افراد جميع
 از آنها بيان و طرح جهت مناسب بسترسازي و متفاوت آراي به احترام ديدگاه، اين برمبناي    

 و دفعي صورت به است ممكن كه اي نهفته هاي ايده تمركز از تواند مي رواني لحاظ به سو، يك
 انبسـاط  مسـبب  ديگـر،  سـوي  از و كنـد  جلوگيري ازد،س نمايان را خود آميز خشونت حالتي با



 توسـعه  بـراي  را شـرايط  و گردد محيط و سياسي نظام ميان بيشتر تبادالت افزايش و سيستمي

 اگـر  كـه  اسـت  بـاور  ايـن  بـر  - سياسي شناسان جامعه از - "دارندروف" .آورد فراهم سياسي

 تعارضـات  امكـان  باشـند،  داشـته  را عقايدشـان  بيان و يافتن سازمان اجازه اجتماعي، گروههاي

 از مـردم  و باشـد  نداشته وجود عقايد بيان امكان كه زماني مسلما .يابد مي كاهش آميز خشونت

 خواهـان  كـه  كساني واكنش و رفتار باشند، بهره بي كار اين به نيل براي قانوني امكانات و ابزار

 ثباتي بي سوي به را سياسي نظام گرفته، خود به بار خشونت شكلي هستند قدرت در شدن سهيم

 زمينـه  ايـن  در نيـز  كـوزر  لوئيس .سازد مي مختل را توسعه روند قطع طور به كه دهد مي سوق

 باشـد  نتوانسته مقتضي شرايط در امور، اداره در ناتواني يا و ترس دليل به كه دولتي" :گويد مي

 بـا  آنـان  سـتيزه  زمـان  در كـه  راهـي  تنهـا  به كند، توزيع مخالفان بين را خود قدرت از بخشي

 )8(است.  خشونت و زور از استفاده كند، مي فكر حكومت
 سوم جهان كشورهاي در آنان مشي طرفداران و تكثرگرايان چه آن همه رغم به و حال اين با    

 ناديده آنان ادعاهاي و محاسبات در عامل چند ظاهر به اند، داشته عرضه خود ديدگاه از دفاع در

 )9(گردد:  مي مقصود حصول مانع كه شده گرفته
 سرانجام چه آن كه داند مي باشد، داشته گروهي كار تجربه هركه برفرد؛ گروه فشار امكان .١

 نظر تبادل محصول ضرورتا همواره شود، مي نشانده كرسي بر گروه سياستهاي و هدفها حكم در

 و تر پرداخته آن قاصدم و بزرگتر گروه هرچه بلكه نيست، اعضا اجماع و حقيقي رأي و صادقانه
 اقليتي اغراض تحميل و بنديها دسته حاصل بيشتر تصميمات، شود، تر پيچيده هدف به رسيدن راه

 امكان و بود خواهد زيركانه وسايل به زبان بي و غافل اكثريت تحميق احيانا و نيرومند و هوشيار

 .نيست منتفي كامال گيري تصميم هاي صحنه از هرگز تطميع و تهديد

 راسخ اعتقاد سياست به او عالقه و فرد خردمندي به قدر آن آنان طرفداران و كثرگرايانت .٢

 حتـي  كـه  حـالي  در .انـد  نـزده  تجربـه  و تحقيـق  محك به را عقيده اين هرگز كه اند داشته

 و بحـث )توان شايد يا( حوصله اساسا مردم از بسياري كه دهد مي نشان سطحي مشاهدات
 تـرجيح  بيشـتر  و ندارند را گروهي گيريهاي تصميم دشوار و رازد راه پيمودن و نظر تعاطي

 .باشند پيرو آنان و بگيرد تصميم ديگري دهند مي

 چنين ديگر عبارت به .است گرايي مطلق از اي گونه خود تام گرايي كثرت و نگري جزيي .٣

 ممكـن  نيـز  نگري جزيي بلكه باشد، داشته مالزمت گرايي مطلق با نگري كلي تنها كه نيست

 )10(بغلتد.  دام اين در عمال است
 و تفكر از مانع تواند مي گرا وحدت همچون نيز گرا كثرت گرايي مطلق كه اين ديگر انتقاد .٤

 شود، مي گر جلوه "ناهنجار" مخالف فكر اخير، مورد در اگر كه ترتيب اين به .بشود نقادي



 بلكـه  ارشـكني، هنج نـه  آن و گيـرد  مـي  خـود  بـه  ديگري شكل ممانعت اين اول مورد در

 افراد، يا فرهنگها كه است آن بيانگر نهايت در تمام، و تام گرايي كثرت است؛ "هنجاري بي"

 تبـايني،  و تباعـد  چنـين  .دارنـد  تعلـق  مختلفي دنياهاي به واقع در هم، با سنخيتي هيچ بي

 .دارد برمي ميان از را كثرت قطبهاي ميان هنجاري اشتراك

 كـه  آورد مـي  روي جامعـه  و فرهنـگ  عرصـه  در رفتار از ينوع به بنيادگرا گرايي كثرت .٥

 و راههـا  همـه  كـه  اسـت  آن از حـاكي  مطلـق،  تسـامح  .ناميد مطلق تسامح را آن توان مي
 ديگري به تحويل قابل يك هيچ نه زيرا بپذيريم، متغير هاي چهره در را مختلف هاي طريقه

 وجود گوناگون هاي نحله نبي مشتركي هاي ضابطه ويژه به حذف، قابل يك هيچ نه و است

 نـه  مطلقـي  تسامح چنين .بگذارد باقي را ديگري و حذف را يكي داور، منزله به كه ندارد

 .دارد هم آميز تناقض ماهيتي بلكه نيست، پذيرفتني تنها

 آن بيم كه يافته تعميق جا بدان تا حكومتي، قدرت از استفاده سوء از تكثرگرايان نگراني .٦

 ايـن  خواهـان  ايشـان  كـه  آن چـه  شود، مواجه بست بن با روزمره كارهاي و امور روال رود مي

 رقابتها در طرف بي داوري سطح به و شود محروم مستقل گيري تصميم توان از دولت كه اند بوده

 از قوانين و باشد گروهها ميان توافق حصول تسهيل صرفا آن وظيفه و كند پيدا تنزل ها ستيزه و

 چنـين  كـه  دريافتنـد  بعـدها  ايشـان  خود البته .بگيرد نشأت دولتي نسسياستگذارا نه و گروهها

 يا گروهي درون كشمكشهاي نتيجه در و بدارد باز گردش از را كشور چرخ است ممكن ترتيبي

 .بينجامد سياسي بست بن به گروهها بين

 دوجو گرايي كثرت از ديگري تعبيرهاي شد بيان سياسي پلوراليسم درباب چه آن از گذشته    
 شـرط  بلكـه  سازد، نمي مختل را توسعه روند و نيست ستيز در جامعه امنيت با تنها نه كه دارد

 روشـي  گرايي كثرت به انواع اين از يكي .باشد مي آن براي مناسبي بستر و گيري شكل ضروري

 بـه  منجر كه شود نمي لحاظ بنيادين و اصيل چندان گوني، گونه و تنوع آن در كه است موسوم

 و روش منزلـه  به كثرت قبول بلكه شود، علمي هاي نظريه يا فرهنگها افراد، دنياهاي ميان تباين
 ويژگيهاي جمله از .رود مي شمار به تر افزون خير يا حقيقت به يافتن دست براي مناسبي شيوه

 نحـوي  به شود، مي گرفته نظر در هم مالزم اشتراك و تفاوت كه است اين روشي، گرايي كثرت

 كثرت كه آن ضمن دانست، ثانوي و اعتباري را ديگري و مقدم و اصيل توان نمي را يك هيچ كه

 .شود مي تلقي پذير كاهش و موقت شناختي، روش منظر در

  
 اقتدارگرايي راه سد تكثرگرايي - ج 



 .هسـتند  رو روبـه  متعددي سؤواالت با سياست اهل كشور، در سياسي گيري تصميم باب در    

 اساسي پرسشهاي جمله از الگو اين در غالب سازوكارهاي و گيري تصميم نظام مطلوب الگوي

 بـه  را ما شده شناخته مكاتب و مفاهيم قالب در آنها بيان و موجود ديدگاههاي استقراي .است

 :گردد مي رهنمون زمينه اين در گرايش چهار

 آن و كنيم تعريف سياسي نظام حد در را ساالري مردم ساالري (دموكراسي): اگر مردم :اول    

 تحقـق  جهت اساسي و الزم شرط سه سازيم، جدا بدان متصل اقتصادي و اجتماعي نظام از را

 بويژه( يافته سازمان گروههاي و دار معني و فراگير رقابت وجود يكي :دارد وجود ساالري مردم

 بايد قابتر اين سياسي؛ قدرت ساختار درون در دولتي مقامهاي كليه احراز براي)سياسي احزاب

 نگردد؛ خشونت و زور از استفاده شامل و گيرد انجام متناوب و منظم زماني فواصل در
 سياسي مشيهاي خط گزينش و نخبگان انتخاب فرايند در عمومي مشاركت فراگير سطح ديگري،

 آزاديهـاي  از سـطحي  سرانجام و ؛)اجتماعي گروه هيچ گذاشتن كنار بدون منصفانه، انتخابات(

 آزادي ايـن  ميزان سازمانها؛ تشكيل و عضويت مطبوعات، بيان، آزادي نظير سياسي و اجتماعي

 .شـود  حاصل اطمينان سياسي، مشاركت و رقابت احترام و تماميت از كه باشد سطحي در بايد

 .هست نيز آن الزامات پذيرش مستلزم سياسي گيري تصميم براي ساالري مردم سازوكار پذيرش

 و محدود قانوني، سياسي احزاب وجود لزوم هستند ساالري مردم اهانخو كه كساني رو اين از
 )11(پذيرند.  مي نيز را  و مستقل گروهي هاي رسانه و مطبوعات زمامداران، قدرت بودن مسؤول

 دربـاالترين  فـرد  يـك  آشكار برتري بر مبتني قدرت نوعي ساالري، يكه 1ساالري:  يكه :دوم    

 بودن نامحدود و كند نظارت فرمانروا عمل بر كه نسبتهايي يا نونهاقا كه است كشور اداري مرتبه

 بر يا باطني وفاداري بر است ممكن عمل در ساالري يكه .است آن ويژگيهاي از فرمانروا قدرت

 .باشد متكي ترس

 نظـارت  بدون جامعه بر اندكي گروه فرمانروايي و حكومت معناي به 2ساالري:  گروه :سوم    

 اليگارشـي ) حـزب  يـا  دسـته  طبقـه،  يك حكومت قالب در است ممكن ساالري گروه .اكثريت

 .يابد تجلي(غربي

 شخص اصالت - اوال آن در كه است نظامهايي صفت توتاليتر 3القوا:  جامع حكومت :چهارم    

 بلكـه  نيسـت،  حكومـت  مقتـدر  رييس يك تنها رهبر توتاليتر، نظام (در شخصيت كيش و رهبر

 كه قانوني (حالتي نظام سركوب ندارد)، ثانيا وجود مستقلي نهاد هيچ رشبراب در كه است كسي

 مهـار  دارد.) ثالثـا  وجـود  بالتكليفـي  و ثبـاتي  بي حالت يك و نشد بيني پيش عنصر يك آن در

 بـه  زنـدگي  ابعاد تمامي مهار و عمومي و خصوصي زندگي مرز رفتن بين خصوصي( از اخالق



 سـوي  به آنان گسيل و نظام از مردم اي (تأييد توده جبسي و مشروعيت رابعا حكومت) و دست

 )12(باشد.  داشته وجود رژيم)، هدفهاي
 و ملي منافع تضمين در گفته پيش نظامهاي از هريك تأثير و كارآمدي باب در كلي طور به    

 دسـت  بـه  معقـول  و عينـي  طور به ملي مصلحت كه اعتقادند اين بر گروهي عمومي، مصلحت

 ترجيحـات  و نظريـات  بـين  تنازعي از عبارت را ملي مصلحت تعريف ديگر، هيگرو و آيد مي

 .دانند مي شخصي
 منـافع  او، نظـر  بـه  .باشد مي افالطون معروفند، گرايان نخبه به معموال كه اول فكري مكتب پدر

 مشـاوراني  و مستقل تحصيلكرده، افرادي با فيلسوف شاه يك كه شود مي حاصل زماني عمومي

 بـه  توجـه  بـي  و عمـومي  مصـالح  دادن قرار مدنظر با قادرند افراد اين .شود اهيهمر روشنفكر

 تصميمات اتخاذ به اي فرقه و خودخواهانه فشارهاي با موافقت بدون و مسلكان قشري آرزوهاي

 .بپردازند عاقالنه و آگاهانه

ـ  اسـت  معتقـد  ساالري، مردم مكتب به موسوم دوم فكري نحله رأس در نيز ارسطو      رينبهت

 شـامل  فراينـد  ايـن  .آيـد  مـي  حاصـل  ساالري مردم فرايند طريق از عمومي منافع تعريف روش

 - را تصميمات .باشد مي عام منافع به توجه با مختلف احساسات بيان و مداوم و آزاد مباحثات

 و گيرند نمايندگانشان) مي واسطه (به مردم اكثريت - هستند مختلف عقايد از تركيبي معموال كه
 گرايـي  كثـرت  از نظامي چنين در .شود مي گرفته درنظر نيز اقليت عقايد و حقوق حال عين در

 روش، پايـه  بر و مردم اكثريت خواست به توجه با راحتي و سادگي به جمعي مصلحت ذهني،

 )13(شود.  مي حاصل مورد به مورد
  
 اقتصادي توسعه با سياسي توسعه نسبت - د 

 ايـن  .اسـت  دگرپذيري مانع حداكثري، دولت وجود كه دريافت توان مي گذشت چه آن از    

 امنيت، بيشتر هرچه تأمين براي و يابد مي تشكيل ضرورت امنيت، به نياز شرايط در دولت نوع

 قـرار  ملـي  امنيـت  خـدمت  در شهروندي امنيت معموال جوامع، دراين .شود مي دگرپذيري مانع

 ضـريب  كاهش منزله به شهروندان آزادي افزايش كه شود مي تصور گونه اين همواره و گيرد مي

 ندارد موضوعيت يا شهروندي امنيت جوامعي، چنين در .است ملي منافع زيان به و ملي امنيت

 لحاظ آن براي مناسبي جايگاه و شأن واقع، در و گيرد مي خود به انتزاعي و تجريدي حالت يا و

 )14(گردد.  نمي
 گونـه  اين در بسياري، نظر در .دارند قرار گرا كثرت جوامع ،جوامع گونه اين مقابل نقطه در    

 رابطه و شود مي تلقي ملي امنيت زيرين سنگ شهروندي امنيت دارند، حداقل دولتي كه جوامع



 اي جامعه در)توسعه دولت( رفاه دولت يك .است - معكوس نه و - مستقيم رابطه يك دو، اين

 نيـاز  توسـعه  براي اقتصادي طبقات و اجتماعي قشارا همه همكاري و همراهي به كه ايران مثل

 .گيرند جاي قدرت نهاد دل در را آنها همه از نمايندگاني كه باشد آن بر سعي بايد دارد،

 دولـت  و است نيازمند مقتدر دولتي به توسعه، و عمومي خير كه مسأله اين طرح با برخي    

 تـداوم  و وجـود  بـر  نيسـت،  ممكن ياسيس تفاوتهاي جمله از و تفاوتها حذف بدون نيز مقتدر

 )15(ورزند. مي تأكيد و اصرار حداكثر دولت حاكميت
 و افكـار  تضـاد  و تضارب و ها انديشه آزاد برخورد سايه در كه غافلند مهم واقعيت اين از آنان

 نـه  را آزادي و دموكراسـي  ايشـان  .يابند مي رواج و ظهور امكان نو ديدگاههاي كه تئوريهاست

 دفـاع  دموكراسـي  بـر  اقتصـادي  توسعه تقدم از و دانند مي آن معلول و نتيجه بلكه هتوسع شرط

 رفـتن  بـين  از باعـث  مانـده،  عقـب  جامعـه  و زده بحـران  اقتصـاد  ايشـان  نظـر  بـه  .كننـد  مـي 

 حاصـل  مسـتبد  و مقتـدر  حكومتهـاي  حاكميـت  تحـت  نيز اقتصادي رشد و شود مي دموكراسي

 .آورنـد  مـي  مثال سنگاپور و تايوان جنوبي، كره كشورهاي از خود نظريه تأييد براي و گردد مي

 آن حال )16(پوشد؛  مي عمل جامه تدريج به دموكراسي اقتصادي، رشد تحقق از بعد معتقدند آنان

 غياب در كرد ثابت خوبي شوروي (سابق) به تجربه .است ناپايدار و پذير آسيب رشدي چنين كه

 سرانجام و گذاشته افول به رو ابتكارات، و سازنده اليتفع و كار هاي انگيزه دمكراسي، و آزادي

 توفيقـات  و انگلستان فرانسه، ژاپن، آلمان، چون كشورهايي تجربه .كشاند مي ركود به را جامعه

 نبود كه دارد آن از نشان نيز جهاني دوم جنگ از پس اقتصادي، و اجتماعي مختلف ابعاد در آنان

 يكپارچه، ملت يك پيشرفت از مانع تواند نمي توليد وسايل و رهاابزا انهدام حتي منابع، و سرمايه

 .شود خود قابليتهاي و تواناييها به مؤمن و زماني و مكاني موقعيت به آگاه و مصمم

 اي پديـده  بيشتر بايد را توسعه و پيشرفت كه دهد مي نشان عيني هاي جنبه ديگر، عبارت به    

 بـر  حتي را اجتماعي بنيادهاي و مناسبات بهبود يعني دي،اقتصا صرفا اي پديده تا ديد اجتماعي

 بـا  بايد را سياسي و فرهنگي اجتماعي، نظامهاي داشت؛ مقدم بايد توليد وسايل و ابزارها بهبود

 ايجـاد  لزوم بايد نخست مهم، اين تحقق براي .داد انطباق پيشرفت و رشد الزامات و مقتضيات

 اعـتالي  و پيشـرفت  مغـاير  كـه  را اقتصادي و اجتماعي نظامهاي از دسته درآن اساسي تغييرات

 به رو واقعيات بر مبتني و هدف به معطوف را موجود نهادهاي و سازمانها .كرد درك اند، جامعه

 امكانات و وسايل كمك به و آموزش طريق از را اجتماع كلي طور به و جوان نسل كرد، تكامل

 دگرگونيهـاي  و تغييـرات  ايجـاد  و پذيرش براي مشاركت و نظر وحدت به گروهي هاي رسانه

 )17(ساخت.  مهيا و آماده است، مردم خود نفع به اول وهله در كه لزوم مورد



 باز براي اقتصادي اصالحات از اي زنجيره دادن انجام كه گرفت ناديده را مهم اين نبايد البته    

 معافيتهـايي  گرفتن نظر در و باال درآمدهاي به نسبت سنگين مالياتهاي وضع مثل ثروت، توزيع

 .است ضروري نظام گويي پاسخ سطح افزايش جهت جامعه، فرودستان براي
 همـه  سـاختن  موجه قابليت كه اقتصادي توسعه مدت ميان و مدت كوتاه منافع اگر باره، اين در

 بـه  دارد، را اجتمـاعي  گروههـاي  و فرد ميان فاصله گذاردن مغفول و واحد هدف يك به افراد

 منافع اين اگر اما نمود، ارزيابي مثبت اي گونه به را فرايند اين توان مي برسد، جامعه آحاد عموم

 بيگـانگي  بـر  و گشـته  آفـرين  افتراق همبستگي، جاي به توسعه گردد، منحصر معدودي افراد به

 رانتهـا  كننده تقسيم دولت و بوده دولت دست در توسعه مديريت اگر ويژه به افزايد، مي سياسي

 منـافع  و مناسبات است، نشده نهادينه سياسي مشاركت قطعا كه اي جامعه چنين در )18(د. باش

 و مختلـف  طبقـات  رواني وضعيت طوركلي به و حاالت احساسات، اصلي سرچشمه اقتصادي
 تبليغـات  نتيجـه،  در .بـود  خواهـد  مـردم  مختلف اقشار و ها توده رواني - اجتماعي هاي پديده

 از كننده اميدوار اندازي چشم كه گذارد مي اثر مردم هاي توده در زماني هاتن انتخاباتي يا سياسي

 مهمترين صورت به اقتصادي، شرايط بهبود .دهد قرار آنان ديدگان برابر در را اقتصادي وضعيت

 از شـايد  )19(آيـد.   درمـي  جنبشـها  به پيوستن در زحمتكش طبقات تحريك براي رواني انگيزه

 كشـورهاي  در مكتـب  ايـن  هـواداران  و پيروان كمونيسم، شكوفايي ندرو در كه بود رو همين

 مسـكن،  نـان،  نظيـر ) صـرف  اقتصـادي  ماهيت با شعارهايي طرح ايران، جمله از و سوم جهان

 .دانستند مي كارآمد را مردم برانگيختن در(آزادي

 در شاركتم به شهروندان حياتي و واقعي نياز به توجه بدون اقتصادي توسعه كه شرايطي در    

 گيرد، مي قرار همت وجهه بعد، يك در پيشرفت و اعتال محوريت با سياسي، گيري تصميم عرصه

 احسـاس  طوركلي به و سرگشتگي عدالتي، بي سرخوردگي، احساس پيدايش و گيري شكل زمينه

 .آيد مي فراهم شده نهادي وسايل و هدفها ميان خاص روابط از شديد رضايت عدم و ناراحتي

 خـاطر  به يا :نمايد رخ صورت دو به است ممكن شده، نهادي وسايل هدفها ميان يدگيبر اين

 .آنها به يافتن دست مشروع راههاي تعريف شدن محدود خاطر به يا هدفها شتابان يافتن وسعت

 زماني كه اجتماعي قواعد يا همساز رفتارهاي شود، دگرگون فرصتها و امكانات واقعي توزيع اگر

 آنهاسـت،  انتظـار  در كه امتيازاتي و پاداشها به را فرد ديگر است، شده مي هدفها به نيل موجب

 شـرايط  پرداختـه  و سـاخته  كـه  متغيرها اين ميان متقابل كنش ترتيب، بدين .گردد نمي رهنمون

 )20(شود.  مي فرد بر فشار و ناراحتي موجب است، اجتماعي
 مستقيم ارتباط آن توسعه با نيز سياسي احزاب تنوع و تعدد و وجود شد، گفته چه آن كنار در

 بيان و آوري جمع در مؤثر و مستقل حكومتي، غير نهادهايي احزاب يافته، توسعه جوامع در .دارد



 دموكراسي ناپذير جدايي جزء و هستند سياسي نظام درون به ها داده انتقال مجراي و ها خواسته

 توسـعه  جوامـع  در برعكس شوند؛ مي محسوب عمومي مشاركت اصلي نهادهاي و ابزارها از و

 و امكـان  نيـز  و يابنـد  نمي تكامل يا گيري شكل بر توان نمي كارا و واقعي سياسي احزاب نيافته،
 .مانند مي باز خود حقيقي نقش و عملكرد ايفاي از و ندارند را سياسي عمل و اثرگذاري قدرت

 بـر  خـود  نهادهـا،  و بخشها اين ينارساي و نقص يا فقدان نيافته، توسعه جامعه در است بديهي

 ممتـد،  تعـاملي  رابطـه  يـك  در ترتيـب  همـين  بـه  و افزايـد  مـي  جامعـه  نيـافتگي  توسعه تشديد

 )21(بخشيد.  خواهند تداوم را يكديگر الزم، نهادهاي و ابزارها نقصان يا فقدان و نيافتگي توسعه
 سـاالري،  مـردم  كـه  قدندمعت تنها نه سياسي و اجتماعي علوم نظران صاحب برخي اساس، براين

 را آن فقـدان  سـوم،  جهـان  كشـورهاي  شرايط در بلكه نيست، سياسي ناآرامي و ثباتي بي علت

 جديـد ( از  ارزشـهاي  و باورها نفوذ و تأثير آنها، نظر مطابق .دانند مي ثباتي بي و ناآرامي موجد

 معمـوال  كشـورها،  دراين توسعه فرايند آغاز از ناشي انتظارات با پيشرفت ) همراه به نياز جمله

 گسـترده  مشـاركت  انتظار توقعات، اين جمله از .شود مي توقعات و انتظارات رفتن باال موجب

 اين قانوني و نهادي صورتي به نتواند جامعه بر حاكم سياسي نظام كه صورتي در .است سياسي

 خواهد ور علهش را اعتراض و شورش آتش حاصل، ناكامي سازد، برآورده را انتظارات و توقعات

 اسـت،  حكومـت  حيـات  ادامـه  اصـلي  شروط از يكي كه را يكپارچگي امر اين و )22(ساخت 

 و باور نوعي هم، جامعه دركل نسبي يكپارچگي اين وجود ترديد بي .كند مي اختالل دستخوش
 و حـذف  طريـق  از قادرنـد  پندارند، مي عبث به حكومتها از بسياري .طلبد مي را عمومي اعتماد
 جامعه گسيختگي هم از كه اين از غافل يابند، دست يكپارچگي اين به "شكنان وحدت" تعقيب

 پديـد  از مـانع  كه است ساالري مردم به گرايش تدبير، بهترين )23(است.  "شكن وحدت" خود

 .بود خواهد وحدت موجد و آن از ناشي اعتراضات و "محروميت" احساس آمدن

  
 ملي منافع ضامن و امنيت ساز ينهزم سياسي، مند سامان مشاركت - 'ه 

 بسان بيش و كم طبيعي، انسان - مدرنيته پيشتاز روشنفكران ويژه به - مدرن انسان ديدگاه از    

 اقتصاد و آموزش نظام راه از و دولت قدرت ضرب به بايد كه شود مي گرفته درنظر خامي ماده

 شود، ساخته او از "راستين" انسان تا شود ريخته قالب به نو از مدرن صنعتي
 بـه  اتحـاد شـوروي   مردمان ريختن قالب به با خواست مي استاليني سياسي مهندسي كه همچنان

 مهندسي و بسازد "نوين طراز انسان" يا راستين انسان آنها، خام ماده از مدرن، تكنولوژي ضرب

 "پاييارو مدرن ملت - دولت" قالب زدن با خواست مي نيز محمدرضاشاهي و رضاشاهي سياسي

 )24(بسازد.  يكپارچه و يگانه ملتي آنها از ايراني، اقوام بر



 به - ملت تعريف در شود، مي برشمرده مشترك فرهنگي يا نژادي عناصر قوم، تعريف در اگر    
 ملـي  دولـت  گـذاري  پايه به كه گرفت نظر در بايد را سياسي عنصر بيشتر - آن امروزي معناي

 نظر اتفاق و رأيي هم بر نظر، عالم در آن مشروعيت بنياد كه رتيقد نظام نوع يعني است؛ مربوط

 مفهـوم  كـه  هنگامي اما .است خودي سياسي قدرت يك سايه در زيستن به شهروندان يا مردم

 واقع در و اند بيگانه آن با بنياد از كه يابد مي راه جوامعي به تعريف، اين از برآمده ملت - دولت

 را مدرن سياسي نظام و فرهنگ اقتصاد، به دادن شكل وظيفه كه آيند مي پديد آنها در دولتهايي

 اهـرم  بـا  را مانـده  عقـب  اصطالح به جامعه تا آيند برمي درصدد و شوند مي دار عهده جامعه در

 بزرگي بحران دولت، و جامعه ميان موجود شكاف سازند، مبدل پيشرفته جامعه به دولت قدرت

 آن كـه  شـود  مي ناشي جا آن از هند بزرگ آشوبهاي و مشكالت مثال، براي .آورند مي پديد را

 بازار و مدرن تكنولوژي همسانگر و ساز يگانه سازوكار با ديني و فرهنگي زباني، پراكندگي همه

 .اند زيسته باهم ها هزاره و ها سده ازاين، پيش مردمان اين گرنه و خواند نمي ملي، يگانه اقتصاد

 جامعـه  غيـاب  ديكتـاتوري) در  چه و دموكراسي قالب در ( چه ملت – دولت مدل كل، در    

 سرپرسـت  مقـام  در دولـت  آن، در كـه  انجامد مي وضعي آمدن پديد به خود، با متناسب مدني

 را جامعه نيروها، و ها سرمايه بسيج و سياسي قدرت اهرم با خواهد مي مانده، عقب مدني جامعه

 آن از و كشورها از بسياري در سرپرستي اين اما .آورد بيرون ماندگي عقب حالت از اصطالح به

 در جامعه ناتواني يا است، جامعه همان جنس از كه دولت دستگاه ناتواني علت به ايران جمله

 مدرن، ملت – دولت ضروريات از كه آن چه است؛ مانده ناكام دولت، انگيزشهاي به گويي پاسخ

 دوسـويه  تعلـق  احسـاس  و دو آن ميـان  مواراندا رابطه وجود جامعه، و دولت هماهنگ كاركرد

 دو و آيـد  پديـد  ايـران  در اسالمي، انقالب تا حداقل است نتوانسته هرگز رابطه اين اما .است

 از همچنـين  .اسـت  رفته مي كار به يكديگر ضد بيش و كم ما زبان در ”ملت“ و ”دولت“ مفهوم

 احسـاس  نتيجـه  در و افـراد  رد ملـت  نام به بزرگتري كل به تعلق احساس كه آن، لوازم ديگر

گرفـت.   سـراغ  تـوان  مي كمتر ما كشور نظير كشورهايي در است، ملي منافع به توجه و پايبندي
)25( 

 مفهوم تكوين عدم در همگاني مصلحت و ”ملي منافع“ مفهوم از دولت و ملت دربرداشت تباين

 به نيز ملت كه يابد مي شدت زماني همسويي، عدم اين .است داشته ملت) نقش -مذكور( دولت 

 منشـا  در تفـاوت  البتـه  .گيرنـد  قـرار  يكـديگر  بـا  تعارض در و شوند تقسيم دسته چند يا دو

 حكومت قاجار، دوره اواخر مثل گاه .ندارد قضيه براصل تأثيري چندان تعارض، اين گيري شكل

 و كند هدست دو به مشروطه عهد در را مردم كوشد مي و است تعارض كننده ايجاد خود مستقيما
 تـوهين  بـا  صـفوي،  دوره در آن از پـيش  گـاه  و دهـد  قـرار  يكديگر با خصومت و رقابت در



 و كينـه  آتـش  كفـار،  رديـف  در آنـان  دادن قرار و قبلي كيشان هم مقدسات اغلب بر نومذهبان
 - شبستري كرد حسين آثار همانند - صفوي دوره ادبيات در .گشت مي روشن مردم ميان دشمني

 از رديف در آنان كشتن كه طوري به اند، شده قلمداد ايشان از بدتر حتي و كافران مثل تسنن اهل
 )26(است.  گرفته قرار دين دشمنان بردن ميان
 معني به آرامش و تعارض نبود در را ملي منافع ايران، تاريخ طول در حكومت كه حالي در    

 اي تـاريخي  شـواهد  طبق - ملت كرد، مي تعريف جامعه سطح در سياسي مخالف نيروي فقدان

 دولتهـا  را اصل اين لكن شمرد، مي ملي منافع ضامن را بيان و عقيده آزادي ، - مشروطيت نظير

 حتي - مخالف بدون حكومت كه است آن واقعيت كه آن حال .پذيرفتند مي و كرده درك كمتر

 عنايـت  بـا  .نيسـت  دمكراتيك و موجه حكومتي - باشد هم مردم از نمايندگي به حكومتي اگر

 كه بايد خيزان و افتان دولت":است نوشته چنين بيهقي پيش سال هزار به نزديك واقعيت، اين به

 "بيفتـد.  خداونـدش  يكبار به كراهيت، هيچ بي و مراد بر رود مي همواره كه دولتي و باشد پايدار
 در كـه  اسـت  همـين  در حكومتهـا  ساير با دمكراتيك حكومت تفاوت ترين عمده درواقع، )27(

 يـافتگي  تشـكل  و حضـور  و وجـود  براسـاس  فقـط  تواند نمي نيرويي هيچ دمكراتيك حكومت

 بايد رانيز خويش مخالفان حضور چگونگي باب در انديشه بلكه باشد، استوار خويش همفكران

 در نخست گام هرنظر از ديگري، به انديشيدن كه داشت اصرار حق به بتوان وشايد گيرد درنظر

 تـداوم  و تأسـيس  اساسـي  اي،شـرط  انديشـه  چنـين  رواج گرچـه  .است موكراسيد به انديشيدن

 جهان در قدرت اعمال سازوكارهاي و سياسي وضعيت بررسي در اما است، مردمي حكومتهاي

 تضـمين  و امنيت تقويت جاي به كشورها، اين در شيوه اين اتخاذ كه آيد مي نظر به چنين سوم،

 مـورد  منظـر  دو از وضـعيت  ايـن  .انجامد مي سياسي ثباتي بي و پراكندگي تشتت، به ملي منافع

 :است گرفته قرار تحليل

 بسـيار  توسـعه،  حال در كشورهاي در سياست در عمومي مشاركت باوران، كثرت ديدگاه ) از1

 ملـي  كـارگري  هـاي  اتحاديـه  و اي توده سياسي گروههاي فاقد نسبي طور به زيرا است؛ محدود

 .هستند
 مسـتقر،  دولتهـاي  از مستقل شهروندان، هويت و همبستگي احساس كه ودش مي موجب دو اين

 اي قبيلـه  و قـومي  گروههـاي  بـه  جوامـع  ايـن  در مـردم  اغلـب  .يابـد  گسترش و گرفته شكل

 رو اين از .يابند مي تشكل جزئي گروههاي قالب در افراطي صورتي به يا و شوند مي بندي تقسيم
 سهيم كشور گيريهاي تصميم در را خود و كرده تگيهمبس احساس ملي دولت با كه آن از بيش

 در ويـژه  بـه  .كننـد  مـي  ديگـري  امور در مشاركت احساس و داشته ديگري دلبستگيهاي بدانند،

 كم بسيار نيز ملي هويت احساس است، كرده تعيين را آنها ملي مرزهاي استعمار، كه كشورهايي



 و كـرده  تضـعيف  را سياسـي  نظـام  تمشروعي و اقتدر شرايط، اين مجموعه .بود خواهد رنگ
 .كند مي محدود سياسي يكپارچگي و ملي هويت احساس ايجاد براي را سياسي رهبران ظرفيت

 كودتاهـاي  گرايـان ( نظيـر   كثرت تحليلهاي جزئيات از بسياري پذيرش رغم به ) ساختارگرايان2

 فرهنگـي  نيـافتگي  سـعه تو نتيجـه  را سياسـي  ثبـاتي  اي)، بي قبيله و قومي بنديهاي تقسيم نظامي،

 مسلط طبقه يك فقدان به و دانسته "طبقاتي ساختار نيافتگي توسعه" معلول را آن بلكه دانند، نمي

 صنعتي دار سرمايه طبقه ضعف و نيافتگي توسعه ايشان، نظر به .دهند مي خاصي اهميت اقتصادي

 موتوري و شده سلطم برجامعه كامال نتواند طبقه اين كه شده موجب سوم، جهان كشورهاي در

 بـا  كشـورها  درايـن  رو اين از .باشد طبقاتي منافع محور حول اقتصادي و سياسي انسجام براي

 و ائـتالف  نقش جاي به كه هستيم روبرو دولتهايي و رقيب ساالري ديوان و اقتصادي گروههاي
 )28(هستند.  رقابت و نزاع كانونهاي منافع، دهي جهت
 اين به باشيم، فوق دوديدگاه از يك هر سقم و صحت مورد در داوري درصدد كه آن بدون    

 شايد ".نيست ثباتي بي عامل خود خودي به ساالري مردم" كه يافت دست توان مي صحيح نتيجه

 - مرج و هرج و تشتت به سوم، جهان در گيري تصميم عرصه به مردم ورود كه مسأله اين طرح

 گونـه  درايـن  دموكراسي مفهوم از نارسا و ناقص برداشت از انجامد، مي - گذشت كه شرحي به

 اسـتنباط  آحـادمردم  قـدرت  اعمال به دمكراسي، مفهوم از جا، آن در .باشد شده ناشي كشورها

 به كه شود مي تبديل معدودي عده يك حكومت به واقع در اي رويه چنين كه آن حال شود، مي

 .يابند مي استحاله استبدادي مطلقه تقدر به و آورند مي دست به نامحدودي قدرت مردم همه نام

 :نويسد مي باره دراين فرانسوي نويسنده يك

 .شد مطمئن"قدرت" مقابل در شخص هر واقعي تضمين از توان مي نهادهايي، عاقالنه ترتيب با"

 پـذير  امكـان  قـدرت  اعمـال  در را اشخاص همه مشاركت بتواند كه ندارد وجود نهادي هيچ اما

 بنـابراين،  .براننـد  فرمان توانند نمي ]باهم[ همه و فرماندهي از عبارتست "قدرت" زيرا سازد،

 )29( "است. فردي آزاديهاي ويرانگر نهايتا كه توهمي نيست؛ بيش توهمي مردم حاكميت
 اصرار اما است، واقعي غير سراب يك مردم مطلق حاكميت معناي به دموكراسي سخن، ديگر به 

 به نتيجه در و معدود اقليت يك مطلق حاكميت به نيابد خود ابلمق در مانعي اگر آن، به نيل در

 .انجامد مي آن اشكال درتمام دموكراسي نابودي

 بـه  عمـل  در نامحـدود،  بالقوه و دمكراتيك مردمي حاكميت غربي، دمكراسيهاي در اگر اما    

 آزادي، دار ريشـه  نهادهـاي  جا آن در كه است دليل بدان نشده، منجر دموكراسي محو و استبداد

 مانع عمل در آزاد، مطبوعات و قانون حكومت به احترام و اعتقاد موجود سياسي نيروهاي توازن

 از بسياري نظير جوامعي در دارد آن از نشان تاريخي تجربه )30(شوند.  مي مطلق حاكميت تحقق



 كـه  شـتي سرنو به دموكراسي ندارند، داري ريشه سابقه نهادها اين كه توسعه حال در كشورهاي

 در عملـي،  نظرگـاه  از چه و نظري لحاظ از چه دموكراسي حيات .است آمده گرفتار شد، اشاره

 .رود مي بين از نيز آن اينها، محو با و است آزادي نهادهاي گرو

 همچون مردم پذيرفتن دمكراتيك، تفكر اساس گرچه كه داشت توجه مهم نكته اين به بايد    

 چـه  هـر  و كننـد  مي چه هر مردم" كه معنانيست آن به پذيرش اين اما پوياست، و بالغ نيرويي

 كه است معنا اين به مردم پايي خود و بلوغ پذيرش .باشد پذيرفتني حتي يا درست ،"خواهند مي

 جوانب همزيستي، و آزادي چارچوب در و گيرند دست به را جامعه امور گردش توانند مي مردم

 بيـنش  يـافتن  بـراي  راهي اوليه، فرض اين بدون.بيازمايند را آن روشن نيمه هاي سويه و متعدد

 را خويش سياسي و اجتماعي زندگي بيشتر، و بهتر دم هر آن طريق از بتوانند مردم كه سياسي

 آزادانه توانند مي آنان كه است مردم مختاري خود و بلوغ پذيرش با .ندارد وجود دهند، سامان

 اشتباه مسير، دراين .كنند طي را تكامل به رسيدن وريضر هاي پله همزيستي، مباني رعايت با و

 مشاركت شايسته مردم بهانه، اين به شود، تلقي ساالري مردم زمينه نبودن فراهم نشانه نبايد رفتنها

 )31(نگردند.  معرفي گيري تصميم امر در
 و فراخـوانيم  همزيسـتي  براي چارچوبي پذيرش به را ديگران كه نيست آن فقط دمكراسي،    

 تعيـين  وظيفـه  اگـر  كـه  ببينم بايد بلكه ايم، گذاشته باز سايرين براي نيز جايي كه باشيم راضي

 تحمـل  و تـدوين  امكـان  فرادسـت  مقـام  در آنـان  و بود ديگران عهده به همزيستي چارچوب

 حدودي چه داشتيم انتظار و بودند مي كدام ما هاي خواسته داشتند، همزيستي براي را چارچوب

 .شد مي رعايت ما مورد در

 بـه  خـويش،  ديـدن  مغلـوب  از پـيش  تا غالب نيروهاي شود مي باعث كه عواملي جمله از    

 سـاالري  مـردم  جـاي  بـه  ا ساالري اكثريت كه است اين باشند توجه بي باال در نامبرده چارچوب

 سياسـي  رابطـه  بـه  حتـي  و نيست ساالري اكثريت ساالري، مردم كه داشت توجه بايد .گيرند مي

 به و است ساالري مردم روند از اي لحظه اقليت - اكثريت .يابد نمي تقليل نيز اقليت - اكثريت

 )32(كرد.  اعالم تعطيل را روند تمامي لحظه، يك نام به توان نمي رو هيچ
 بـر  بيشـتر،  نيرويـي  بـا  اسـتبداد  شود، تبديل نامحدود مردمي حاكميت به دموكراسي اگر اما    

 به را تجربه همين بيستم، قرن سوسياليتي انقالبهاي .كرد خواهد سنگيني فرادا حقوق و آزاديها

 ديدنـد،  نمـي  كـافي  سياسـي ( بـورژوايي ) را   دموكراسي كه آنها گذاردند؛ نمايش به ديگر نوعي

 از نامي جز كار، حاصل اما افزودند، آن به نيز اقتصادي ) را عادالنه اقتصادي ( توزيع دموكراسي

 .نبود ديگري چيز دموكراسي



 سـاالري  مردم به نيل براي مختلفي مسيرهاي كه كرد ادعا توان مي شد گفته چه آن براساس    

 در معمولي مشاركت نخست؛ :است بنيادين و ذاتي ويژگي دو داراي ساالري مردم .دارد وجود

 ميان زآمي مسالمت و دار معني رقابت دوم؛ و سياسي خطمشيهاي گزينش و رهبران انتخاب فرايند

 )33(سياسي.  ساختار درون در دولتي مقامهاي احراز براي يافته سازمان گروههاي و افراد
  
 ايران در سياسي مشاركت فرايند در دگرپذيري روحيه ضعف - و 

 و يافتـه  توسـعه  جوامـع  ميان تمايز براي سياسي گران تحليل كه اي عمده معيارهاي از يكي    
 اطمينـان  و اعتماد از آكنده فضايي نبود يا وجود و تفاهم درجه ند،گير مي نظر در نيافته توسعه

 يافته توسعه دنياي سوي به نيافته توسعه نظامهاي از اندازه هر اصوال .است مردم و دولت ميان

 بـوده،  برخـوردار  بـاالتري  مشـروعيت  از نظـام  سياسي، فرهنگ مختصات سايه در رويم، پيش

 دراين .شود مي واقع سؤال مورد حكومتي ساختارهاي كاركرد و ارزشها ندرت، به كه اي گونه به

 بيشـتر  مـردم  و سياسي نخبگان ميان گفتگو برقراري امكان شده، تر شخصي غير سياست موارد،

 قابـل  كمتـر  عمومـا  روند اين سوم، جهان در البته گردد؛ مي تر نهادي نظام، پاسخهاي و شود مي

 )34(است.  مشاهده
 امـا  كرد، تصور آن از عاري اي جامعه توان نمي كه است طبيعي امري يدهعق اختالف گرچه    

 برقـراري  چگـونگي  و اخـتالف  ايـن  اداره نحوه مانده، باقي پيچيده اي مسأله صورت به چه آن

 قالب در تفاوتها اين كردن نهادينه با جديد جوامع در .باشد مي سياسي تماس و اجتماعي ارتباط

 از جلـوگيري  و اخـتالف  اداره جهت اي گسترده تالش اجتماعي، ايجنبشه و سازمانها احزاب،

 كه آنست تالشها اين هدف .شود مي انجام ديگر گروه دست به گروه يك نابودي و انفجار بروز

 كنار يكديگر با نحوي به كم دست نيستند، كامل توافق به دستيابي به قادر مختلف گروههاي اگر

 كشـورهاي  از ديگـر  بسياري همچون - ايران در اما .رسندب همزيستي و سازش نوعي به آمده،

 و يافت مي رهايي استبداد شر از جامعه هرگاه بلكه است؛ نبوده منوال بدين وضع - سوم جهان
 انجـام  خواسـت  مـي  دلـش  چه هر كه هر و گرديد مي حاكم اغتشاش شد، مي سرنگون مستبدي

 اسـتبدادي،  قـدرت  مركـز  يـك  سـقوط  از پـس  .است مترادف اغتشاش با آزادي گويي داد، مي

 متعـدد  مراكـز  عمـل  در رقبـا،  شـديد  دفع و خودسري مشي گرفتن پيش با مختلف گروههاي

 بـه  بـود  رايـج  و شـايع  چنـان  اسالمي، انقالب از پيش تا روند اين .كردند مي ايجاد استبدادي

 دموكراسـي  چرخـه  توجيه به تئوريهايي، طرح با كه شدند برآن نظران صاحب برخي كه اي گونه

 و شـرط  و قيـد  بـي  حكومـت  استبداد، گرچه است معتقد كاتوزيان .بپردازند ايران در استبداد
 برمـردم،  كنترل ميزان كاهش و مختلف علل به حكومت تدريجي تضعيف با است،اما خودكامه



 اجتماعي امور اداره در كافي تجربه نيز مردم كه آنجا از شود؛ مي منتقل ملت به دولت از قدرت

 بـه  اوضـاع  رو اين از و نيستند مردمي حكومت يك به استبدادي حكومت تغيير به قادر ندارند،

 مـرج  و هـرج  دوران و ماند مي باقي قانوني بي گرفتار همچنان جامعه و انجامد مي مرج و هرج

 برقرار ديگري مستبد حكومت و مهار را اوضاع و شود پيدا نيرومندي رهبر تا كند مي پيدا ادامه

 )35(گيرد.  پيش در را استبدادي قانوني بي و خودكامگي روش ديگر بار و دساز
 افراد سياسي حقوق كه آن از قبل باطل، دور اين از رهايي براي گران، تحليل از برخي نظر به    

 سياسـي  فعاليـت  بتواننـد  مـردم  هاي توده كه آن از پيش حتي و شود شناخته رسميت به جامعه

 سياسـي  حقـوق  و آورنـد  روي سياسـي  باز فعاليت به جناحها اعضاي كه است ضروري كنند،

 در نخست بايد سياسي فعاليت ديگر، عبارت به بشناسند، رسميت به را ديگر جناحهاي اعضاي

 و عـرف  شـكل  بـه  و شده پذيرفته سياسي فعاليت سنت و درآيد آزمون به كوچكتر حوزه يك
 .گردد مشخص آن حقوقي جنبه حتي و درآيد عادت

 جامعه بزرگتر هاي حوزه به گام به گام و تدريج به عرف و سنت و حقوق و تجربه اين گاه نآ

 جامعه در مشاركتي فرهنگ رهگذر، اين از تا شود شامل را جامعه از وسيعتري ابعاد و كند نفوذ

 سـه  سياسي، علوم دانشمندان از گروهي كه اين توضيح .خوگيرند بدان شهروندان و يافته رواج

 در .مشاركتي و تبعي محدود، فرهنگ :از عبارتند كه كنند مي تفكيك يكديگر از را رهنگف نوع

 بـي  آن وجـود  از حتـي  و ساخته مرتبط سياسي امور رابطه خود ندرت به فرد محدود، فرهنگ

 و نيافتـه  تحقـق  كامـل  طـور  بـه  سازي دولت و ملت مرحله هنوز فرهنگ، نوع دراين.است خبر
 مفـاهيمي  وضـعيتي  چنـين  در .دارند اي قبيله و اي عشيره محلي، جنبه تربيش وابستگيها و عاليق

 تعهـدات  و عاليـق  محـدود،  فرهنـگ  در .ندارنـد  اعـراب  از محلي ملي، توسعه و امنيت چون

 محلـي  واحد رأي و اندك وفاداري و اطالعات داراي جامعه اعضاي و شود نمي ديده مشترك

 .هستند خود

 و نهادها اصوال كه معنا اين به دارند، فرمانبردارانه و انفعالي اي بطهرا افراد تبعي، فرهنگ در    
 بـه  توجـه  بـي  نظـام،  خـود  و نيامـده  وجود به نظام از ها خواسته و تقاضاها طرح براي راههايي

 .دهد مي پاسخ آنها به و مطرح را تقاضاهايي دلخواه به آنان، واقعي نيازهاي و مردم هاي خواسته

 منـد  ) عالقـه   و خدمات كاال، مالياتي، نظام ( قوانين هاي داده به عمدتا مردم شرايطي، چنين در

 داشـته  نقشـي  ) كمتـرين  و حـزب  چـون  مشاركتي نهاده ( نهادهاي مرحله در كه آن بي هستند،

 .باشند

 شـوند،  مـي  شـمرده  سياسـي  نيـافتگي  توسعه آثار از تبعي و محدود فرهنگ هردو كه حالي در

ژگيهاي جوامع توسعه يافته است. افراد در مرحله نهاده ( از طريق نهادهـاي  وي از مشاركتي فرهنگ



رسانند و   هاي خود را به گوش سياستگذاران مي پرسي، انتخابات و ) خواسته  صنفي، پارلمان، همه 
 در دارد امكان البته .دانند مي شريك و با اعتماد نسبت به نظام، خود را در سرنوشت كشور سهيم

 و محـدود  مشـاركتي  تبعـي،  - محـدود  يعنـي  سياسـي  فرهنگهاي از تركيبي به ما ،واقع صحنه
 )36(كنيم.  برخورد نيز تبعي مشاركتي

 ديده سياست ميدان در مردم از مهمي بخش ايران، اسالمي انقالب از پيش سياسي صحنه در    

 فعاليت شرط كه الزم مشاركتي فرهنگ و آگاهي از زيرا بودند، خنثي و اثر بي يعني شدند، نمي

 كـه  بپذيرنـد  جامعـه  آحاد كه است آن فرهنگ اين آموزه نخستين .بودند بهره بي است، سياسي

 هـم  بـراي  حقوقي و باشند داشته آميزي مسالمت زندگي يكديگر كنار در بايد بلكه و توانند مي

 منطقي تيهوي هر كه شود اصل اين پذيراي ملتي هر كه هنگامي .نمايند رعايت را آن شده، قايل

 گفتكـو  بـاب  توان مي گاه آن تفاوتهاست، وجود تأييد هويتي هر حيات ادامه شرط نيز و است

 .گشود را گوناگون بخشهاي ميان
 دراين گيرد، قرار استفاده مورد ارتباطي ابراز صورت به زبان است قرار اگر ويتگنشتاين گفته به

 )37(نمود.  حاصل توافق نيز اقضاوته مورد در بلكه تعاريف روي تنها نه بايد صورت
 كه است ايران در فرهنگ اين صفر درحد و اندك رشد و تعالي عدم و نبود خاطر به درست    

 نهادهـاي  گـاه  هـيچ  گردد، مي باز مشروطه عهد به كه حزب ساله يكصد طوالني سابقه رغم به

 گفتـار  بـه  نايـت ع بـا  .اسـت  نگرفتـه  پا بوم مرزو يك اين در سياسي مشاركت به دهنده سامان

 اثر بر نيست ممكن و هستند اجتماعي نيروهاي ترجمان احزاب، :است معتقد كه دورژه موريس

 يك پي در يا احزاب از بسياري سو يك از ايران در )38(آيند،  وجود به ساده قانوني تصميم يك

 با آشكار و انپنه بندوبستهاي حاصل يا آمدند مي پديد - قانوني غير گاه و - قانوني ساده تصميم
 جمعـي  تجمع باشگاه به تنها كه آن يا و بودند قدرت تثبيت يا كسب جهت در خارج و داخل

 ترتيـب،  ايـن  به و شدند مي محدود طلب قدرت نفوذ ذي گروه يك به واقع در و متفرق يا متحد

ـ  اهـداف  ساير يا توسعه به نسبت نگرشي و برنامه اساسا و نبودند واقعي مفهوم به حزب  نازاي
 اجتماعي نيروهاي از برخاسته كه جوش خود و واقعي احزاب ديگر، سوي از و نداشتند دست

 گرايانه توسعه هاي برنامه اعمال و نظرات طرح شرايط يا پتانسيل طبعا آمدند، مي شمار به كشور

 )39(نداشتند.  خود در را
 عدم يا و سياسي بازي اعدقو به جهل بايد ايران، در تحزب پديده بودن موقتي و تزلزل در    

 بـازي  يـك  منزلـه  به سياست گرايي، كثرت درچارچوب اصوال .داشت مدنظر نيز را آن رعايت

 .پردازنـد  مـي  رقابت به يكديگر با پيروزي كسب براي رقيب گروههاي آن در كه شود مي تلقي

ـ  .است "بازي قواعد" برسر توافق وجود مستلزم جامعه در نظم ايجاد اساس، براين  مسـلم  درق



 دسـت  بـه  را سود حداكثر كه گزيند برمي را استراتژي نوع آن سياسي رقباي از هرگروه كه اين

 بينجامـد،  ديگـر  طـرف  ناكـامي  و شكست بهاي به يكي پيروزي كه حالتي چنين در اگر .آورد

 ميـان  بيشتر همكاري .است آن پيامدهاي از ستيزشها تشديد كه شود مي صفر بازي جمع حاصل

 طرفهـاي  كاميـابي  و ناكامي كه آن حال كند؛ مي ايجاد را مثبت جمع حاصل با بازي ن،بازيگرا

 )40(شود.  مي منفي جمع حاصل با بازي ظهور باعث سياسي، رقابت در بازي
 تعامل روحيه فقدان بازي، قواعد به التزام در ايران سياسي صحنه فعاالن بازدارنده عامل مهمترين

 ايران سياسي تاريخ مطالعه در كه است درحالي اين هست، و بوده رقيب طرفهاي با همزيستي و

 طـوالني،  سـاليان  بـراي  خشن استبداد اعمال از پس بسياري حكومتهاي حتي شود مي مشاهده

 جذب روش مغولها، .گيرند پيش در ديگري هاي شيوه داده، تغيير را خود روش تا شدند مجبور

 بـه  تظـاهر  بـا  قاجاريه و صفويه حكومتهاي گرفتند؛ پيش در را اداري دستگاههاي در مخالفان

 و قـومي  مصـلحتي  پيونـدهاي  بـا  و آوردنـد  پديد جامعه در جمعي عاطفه نوعي بودن، مذهبي
 آورند؛ وجود به ناراضيان ميان همبستگي نوعي تا كردند تالش سببي، خويشاونديهاي و اي قبيله

 بـا  را آنان و كند دلجويي خود مخالفان از تا كوشيد سياسي باز فضاي ايجاد با نيز دوم پهلوي

 ذاتي نه مدارا با همراه تعامل، فرايند اين كه اين است مهم بين دراين چه آن .سازد همراه نظام

 بـه  سياسي مشاركت گاه هيچ رو، اين از و است داشته تصنعي و ساختگي جنبه بلكه طبيعي، و

 مـدارايي  نـه  واقعـي  و طبيعـي  مـداراي  ينازا منظور .نيافت تجلي ايران در كلمه واقعي معناي

 كوتاه انتخاب يك عامل كه است مدارايي نه و داشت مي روا يهوديان حق در كوروش كه سان آن

 اش پيشتوانه كه است آن مردم، سياسي مشاركت ضامن دمكراتيك مداراي .باشد مي سياسي مدت

 جامعـه  افـراد  همـه  برابـري  قبول با جمعي مساعي ضرورت به باور باشد، نبودن كامل به باور

 همگان، نظرات و آراء از مندي بهره و مختلف آحاد مشاركت ضرورت به ايمان و قانون دربرابر

 )41(شود.  شمرده متعادل جامعه يك اصلي ساخت زير
 مختلف وقشرهاي طبقات سياسي مشاركت گسترش جهت موردنياز معقول مداراي و تسامح    

 منـافع  تقسـيم  براساس طبقات بين صلح و مدارا- 1است:  شدني و ميسر دوشكل به جامعه يك

 دو اين متعادل، جوامع شك بي .انساني اصول براساس اخالقي صلح و مدارا- 2خود  ميان مادي
 خاطر به فقط اي جامعه درهر طبقات بين مدارا و صلح برقراري عامل اگر .دارند باهم را ويژگي

 عامل اين نقش واقع، عالم در ولي .تهديداست معرض در شدت به جامعه آن باشد، اول مورد

 بـه  ناچـار  ديگـر،  قدرتمنـد  قشر و طبقه با مواجهه در اي هرطبقه زيرا گرفت كم دست نبايد را

بـر   اخالقـي    صلح يعني دوم، عامل ازسويي .باشد مي خويش طبقه يا قشر منافع حفظ و جويي پي
 اجتماعي جريانات و جوامع كه است آرماني اصلي همگان، منافع  و رعايت  انساني  اصول   اساس



 زمـاني  .نهند بنيان آن برروي را عمومي تفاهم حداقلي تااصول دارند نياز آن به ماندگاري براي

 در قشرها ) را و طبقات منافع و مدارا دوعامل ( اخالق ملي، منافع درچارچوب احزاب و جامعه

 غلبه آن در افراد و طبقات منافع براساس قدرت يمتقس يعني اول عامل معموال كه آميزند مي هم

 )42(كند.  بازي را اصلي نقش و داشته
 بـراي  اما .يابد مي واقعي و عيني جنبه تقسيمي، چنين كه است مشاركت فرهنگ باگسترش    

الزمه  حق، اين  احساس .كرد  عادت  پرسش بودن "حق" به بايد نخست فرهنگي، چنين شكوفايي
ديگرپـذيري   الزمه  كه  احساسي چنين   چون .است خواستن  و مسؤوليت  پذيري   ليتمسؤو احساس  
 )43(است.  مواجه  زيادي  و با مشكالت  نشده  ما رايج  در جامعه  متأسفانه   است 

 متقابل كنش تقليل موجب سياسي وضعيت با فعال غير برخورد نوعي سو، اين به مشروطه از    

 جا بدان تا روند اين .است انجاميده آنان انفعال به حتي و شده اجتماعي ساختهاي و افراد ميان

 .داننـد  مي و دانسته مي ضروري را آزادي به نيل براي استبداد به توسل برخي كه يافته تعميق

 طـرح  براي مناسب بسترهاي نبود صورت در كه آورد ايمان مهم واقعيت اين به بايد كه آن حل

 و سـتيز  مانـده  بـاقي  راه تنهـا  سياسي، - فكري نخبگان ويژه به و امعهج آحاد نقدگونه، نظرات
 روابـط  در چـه  و سياسـي  فعاليتهاي در چه جمعي، و فردي مظاهر در كه بود خواهد خشونت

 قيـامي  صـورت  به ايران در اسالمي انقالب رخداد تجربه درواقع، .يابد مي عيني نمود اجتماعي،

 نبـود  و نهادينـه  مشـاركت  فقـدان  مستقيم نتيجه بايد نيز را سياسي حاكميت ضد بر بار خشونت

 .كرد تلقي مختلف افكار عرضه و طرح مناسب بسترهاي

  
 راهكارها :گيري نتيجه - ض 

 كـه  بود مسأله اين فكر به كسي كمتر پيروزي، از پس حوادث و اسالمي انقالب جريان در    

 قـادر  كـرد،  مي تضمين را عمومي يهمبستگ و وحدت روزها، آن در كه فراگيري چارچوب آيا

 انجامد، مي شهروندان متنوع نيازهاي طرح به روزانه زندگي روند كه نيز بعدي مراحل در است

 پيـروزي  اوان در كـه  اسـت  آن واقعيـت  باشـد؟  شـهروندان  از بزرگي اكثريت همگرايي ضامن

 از وچكيكـ  بسـيار  بخـش  شـهروندي،  زنـدگي  روزمـره  نيازهـاي  بـه  دهـي  پاسـخ  لزوم انقالب،

 در مـردم  وسـيع  مشـاركت  .داد مـي  تشـكيل  را جامعه در موجود سياسي نيروهاي هاي خواسته

 شـد،  مي شناخته يكسان انقالب اين با چه آن هر با جامعه از عظيمي بخش دلبستگي و انقالب

 چنين در كه بود روشن و داشت جامعه افراد نيازهاي و ها خواسته عيني برابري از حكايت بيشتر

 جـايگزين  عنـوان  بـه  توانـد  مـي  چارچوبي چه برابري اين نبود در كه مسأله اين طرح يطيشرا



 بـرادري  و همدلي پيوند كه آن چه شد؛ مي شمرده انتظار از دور و غيرعادي امري شود، معرفي

 .نمود مي ناگسستني كه بود قوي قدري به جامعه مختلف اقشار ميان

 كرد سربلند جامعه در 69و  68سالهاي   در ناگاه به كه تيمتفاو ديدگاههاي و فكري امواج اما    

 و تعـدد  در تـوان  مـي  را ويژگي دو اين .بود غافلگيركننده آنها، نسبي اقتدار نيز و تنوع دليل به
 ابعـاد  كـه  گفـت  بتوان شايد اما .ديد70تا   67سالهاي   فاصله در منتشرشده نشريات ماندگاري

 پنجمين و چهارمين خبرگان، مجلس دوره دومين انتخابات تا اديدگاهه و افكار در تنوع واقعي

، 76خـرداد   دوم در جمهـوري  رياسـت  دوره هفتمـين  ويـژه  بـه  و اسالمي شوراي مجلس دوره
 همگان بر گرفت، صورت آن باب در بحثهايي و انتخابات اين پي در .نشد گرفته جد به چندان

 مرحله يك در كه است عواملي رشته در اساسي تأمل و بازبيني نيازمند ما جامعه كه شد معلوم

 اكثريـت  همگرايـي  موجب مقدس، دفاع دوران نيز و انقالب پيروزي نخستين سالهاي در يعني

 .بود شده مردم از وسيعي

 انقـالب  آرمانهـاي  بـه  مسـؤوالن  و مردم كردن پشت معناي به نبايد را تنوع همه اين بروز    

 خـود  همـراه  كشـوركه  جمعيتي تركيب در تغيير و شهرنشين جامعه شدن شكفته در بلكه اسالمي،

دانسـت.   دارد، ويژه نيازهايي اش روزمره تجارب به بنا هريك كه آورد پديد را مردمي گروههاي
 اموري همه كه متعدد فرهنگي منابع به دسترسي و شهرنشيني توسعه و شدن صنعتي روند )44(

 و شـكاف  وجـود  بر نيست، مستثني آن از نيز ما كشور و هستند امروزي جوامع در گريزناپذير
 .افزود تعارضات وعمق نيزبردامنه و مردم گروههاي ميان تفاوت

 واقعـي  و گـرفتن  جـدي  با انساني گروههاي اين مشاركت جلب براي چارچوبي چه چنان    

 خطر به نيز جامعه كليت كه بود نخواهد ممكن توسعه فقط نه نيايد، فراهم تعارضاتشان پنداشتن

 روزمره تجارب با پيوند در و واقعي ديدگاهها كثرت و اختالفها اين كه جا آن از .افتاد خواهد

 اسـتوار  شناسي مردم يا شناسي معرفت براساس كه فراگير نظريه يك نظري، نه و است گوناگون

 كـه  خواسـت  كارگر از توان نمي مثال براي .كند حل خود در را همه اين تواند نمي باشد، شده

 انتظار توان مي اما بالعكس؛ يا و كرده نياز احساس بدان كارفرمايش كه بخواهد را چيزي همان

 به .بگيرند پي كرده، مطرح قانوني راههاي طريق از فقط را خود هاي خواسته كه بپذيرند داشت

 :گردد واقع مؤثر و راهگشا تواند مي زير كارهاي راه و ها رويه اتخاذ مهم، اين تحقق منظور

  
 ديگرپذيري روحيه ترويج جهت پرورش و آموزش نظام در تحول -1

 جـوان  نسـل  اجتماعي پذيريهاي آسيب و شخصيت تزلزل در كه اي عمده اشكاالت از يكي    

 .است كشور آموزشي بنياد در موجود نارساييهاي كند، مي ايفا نقش



 و اجتمـاعي  لگوهـاي ا از دسـته  آن تثبيـت  جهـت  در برداشـتن  گام جاي به آموزشي نظام    
 بـراي  را زمينه نگري آينده با بايد مي اند، رسانده ثبوت به را خود ناكارآمدي كه موجود اقتصادي

 منظور اين به .آورد فراهم است، سياسي و اقتصادي اجتماعي، پيشرفت الزمه كه شرايطي خلق

 با شايد .شود حاصال بايد تربيت و تعليم سياسي، ديگرپذيري فرايند تحقق در تسهيل جهت و

 خـود  خاص دورانديشي و نافذ و ثاقب ديد با راحل امام كه بود بنيادين اصل همين به عنايت

 هاي پرسش به منطقي هاي پاسخ ارايه به را روحانيون جامعه، زيرساخت تحكيم بمنظور همواره

 :فرمود مي توصيه آنان، نظرات و آراء تحمل و جوانان

 كه كنند مي احساس اسالميمان كشور آزاد فضاي در انديشمندان و جوانان از بسياري كه امروز" 

 گشاده روي با دارند، بيان اسالمي مختلف مسايل و موضوعات در را خود هاي انديشه توانند مي

 دوستي، و محبت از آكنده بياني با روند مي بيراهه اگر و بشنوند را آنان هاي حرف باز آغوش و

 .دهيد نهاآ نشان را اسالمي راست راه

 ناديده را آنان عرفاني و معنوي احساسات و عواطف شود نمي كه كنيد توجه نكته اين به بايد 

 و ترديـد  وادي بـه  باره يك را همه و زد هايشان نوشته بر انحراف و التقاط انگ فورا و گرفت
 قبول راگ كنيد، برخورد آنان با الفت و پدري با آنها زدن كنار و پرخاش جاي به انداخت شك

 يـا  و گراهـا  ملـي  و ليبرالها دام به ناكرده خداي صورت اين غير در نشويد، مأيوس نكردند هم

 )45( "نيست. التقاط از كمتر اين، گناه و افتند مي منافقين و چپ
  
 سياسي فعاليتهاي مندي سامان محور :ملي منافع اولويت -2

 بـراي  ناپذير اجتناب امري كه را نتسكيومو موردنظر سياسي تقواي توان مي سختي به امروزه    

 قـرن  آغاز در كه است آن حقيقت .كرد مشاهده غربي جوامع در رود، مي شمار به ساالري مردم

 بحثهـاي  از بسـياري  برعكس، بلكه نيامده عمل به نقيصه اين رفع براي چنداني كوشش حاضر

 بايـد  البتـه  .اند شده سپرده شيفرامو بوته به جوامع آن در گرايي كثرت درباره فلسفي و اخالقي

 ليبرال نظامهاي ساختاري مشكالت به معضل اين حل در ناتواني عمده بخش كه كرد خاطرنشان

 دولت دخالت عدم آن طي كه گرايي كثرت كه آن دليل به نظامها اين در .گردد بازمي دموكراسي -

 در گـروه  اصلي وظيفه ،پندارد مي ضروري خويش اهداف انتخاب براي فرد گذاشتن آزاد در را

 قـدرت  اعمـال  نـه  و آزادي و نظـم  عـدالت،  تأمين هدف با افراد و گروهها ميان روابط تنظيم

ــين .گـــــردد مـــــي خالصـــــه نامحـــــدود،  از دولتـــــي چنـــ

 ميـان  دائمـي  مصـالحه  و سـازش  طرف،شاهدكشمكش،مناقشـه،  نـاظربي  يـك  صورت به لحاظنظري

 .گروههاست



 حـداكثر  تأمين در سعي نيز گروه هر و شود محدود حد اين تا دولت نقش باشد قرار اگر حال

 گاه آن انجامد، مي ديگر گروههاي منافع با برخورد به قطع طور به كه بكند خود منفعت و سود

 ظهور و دمكراتيك جوامع روزافزون پيچيدگي .گرفت فراخواهد آشوب و مرج و هرج را جامعه

 و نظـر  بـي  نـاظر  شـكل  از دولـت  تا كند مي ايجاب اجتماعي و سياسي اقتصادي، ناهنجاريهاي
 كالسـيك  مـدل  در كـه  امـوري  از بسياري در اقتدار، حوزه بسط ضمن و شده خارج طرف بي

 و قانون برابر در تمكين شرايطي، چنين در بنابراين )46(نمايد.  دخالت بود، شده منع ليبراليسم
 نتيجـه  در و سياسـي  اليـت فع سالمت در مهمي شرط پيش سياسي، رقابتهاي ساختن مند ضابطه

 .گردد مي محسوب كشور هر ملي امنيت تأمين

 در را كشـور  هـر  ملـي  منافع كه واقعياتي به نكردن اشاره كه داشت توجه مهم اين به بايد    

 امـروزه  .نيسـت  تهديـداتي  چنـين  نبـود  مفهـوم  بـه  دهد، مي قرار جدي آسيب و خطر معرض

 خطر ورطه به را ما ملي منافع جد به مسايل، وچكترينك سر بر ايران در جناحي حاد درگيريهاي

 خستگي شايد .گرفت خواهد فزوني آن زايي آسيب امر، اين به توجهي بي صورت در و اندازد مي

 از انجامـد،  مي سياست از مردم زدگي و انفعال به كه كشمكشها اين از ناشي فرهنگي و سياسي

 قابـل  ايـران  معاصر تاريخ در آسيبها اين نمونه .شندبا آسيبها اين ترين مستقيم و مهمترين جمله

 انگليس و روس مستمر رقابت و دعوا از مردم خستگي به توان مي مثال عنوان به .است مشاهده

 ملي منافع از حفاظت در دو آن از هريك دروغين و كاذب ادعاهاي برخالف ايران، منافع سر بر

 اشاره امريكا دامان به كشور، آن شكست از پس و نازي آلمان دامان به آنها، بردن پناه و ايرانيان

 .داشت

 اين بر ايران فعلي سياسي عرصه در موجود سياسي جناحهاي غالب گفتار هرچند نيز امروزه    

 نظـرات  پـذيرش  بـه  را ديگران يا ديگري ،"وحدت" يا و "ملي مصالح" نام به كه است منوال

 انتخابـات  از - اجتمـاعي  و سياسـي  واقعـه  هـر  از شود مي مشاهده بعضا اما كنند، دعوت خود

 هرچـه  تحكيم براي و توسعه سازي، خصوصي درباب بحث تا گرفته جمهوري رياست و مجلس

 عملكـرد  و فعاليـت  جهت، اين در حتي و كنند مي استفاده مقابل گروه نفي و خود آراي بيشتر

 امنيتـي  سياسـت  كـه  جـا  آن از و كننـد  مـي  ارزيابي ملي منافع و امنيت زيان به را مقابل طرف

 يكـديگر  بـه  بـدان،  توسل با احزاب كه باشد مناسبي چماق تواند مي است، انگيز بحث شدت به

 ميزان به توسل با ديگر طرف كه است اين معرض در گويد مي طرف يك چه آن هر .تازند مي

 )47(دهد. قرار حمله مورد را آن ايدئولوژي يا خطر گري، نظامي روحيه هزينه،
 ارزيـابي  تـوان  مي صورت دو به را سياسي حوزه بر بندي جناح درازمدت تأثير كلي طور به    

 داشته پي در ويرانگري حتي و منفي پيامد و شود نظام ضعف موجب تواند مي سو يك از :كرد



 به و بگذارد اوضاع بر مثبت تأثيري تواند مي ديگر سوي از شد ) و اشاره بدان باال در باشد ( كه

 و كند كمك سياسي پخته سازمانهاي گيري شكل خصوص به سياسي، سالم سنتهاي گيري كلش
 .آورد وجود به پايدار و انعطاف با نظامي

 .اسـت  برقـرار  مسـتقيمي  رابطه نيز حكومت مشروعيت و سياسي بندي جناح ميان همچنين    

 بندي جناح اگر .است تفاوتم گيرد، مي شكل جامعه در كه بندي جناح نوع به بسته تأثير اين ميزان

 هـدفي  صـورت  بـه  را سياسـي  صـحنه  از يكـديگر  حذف جناحها يعني باشد "حذفي" نوع از

 يعني صورت، اين غير در و شود نظام مشروعيت تضعيف موجب تواند مي كنند، دنبال راهبردي

 )48(بود.  خواهد نظام مشروعيت كننده تقويت باشد "غيرحذفي" بندي جناح اگر
 راه آن از كـه  بـدانيم  سياسـي  و اجتماعي توسعه براي اهرمي را ملي منافع اگر جموع،م در    

 جـز  بـه  ترديـد  بـي  گستراند، جامعه در دشمني و خصومت جاي به را دوستي و صلح توان مي

 قرار دولت عهده بر نيز ديگري مبرم تكاليف فرهنگي، دگرگوني و مناسبات در ساختاري تحول

 احسـاس  مـردم  كـه  سان آن قانون، مقابل در برابري و عدالت گسترش چون تكاليفي .گيرد مي

 و حرمـت  حفـظ  بـه  باعالقـه  و صـبورانه  كه دستگاهي گسترش نكنند؛ تحقيرشدگي و تبعيض
 از كه باشد اي روزنه هر جستجوگر اساسا و كند كمك او مالي و جاني امنيت و انسان شخصيت

 .بيند مي آزار كسي و رود مي در به حقي آن

 از نماينـدگي  بـه  دولـت  جامعه هر در كه ملي منافع حريم از پاسداري براي و ترتيب بدين    

 ايـن  بـه  نسبت جامعه درعرصه رقيب سياسي گروههاي وبصيرت برآگاهي است،هرچه دارآن عهده مردم

 پيـدايش  از و شـود  مي كاسته گروهها و دولت رابطه تحكّم شدت و ميزان از شود، افزوده مهم

 ترين قوي :روسو تعبير به آنكه چه گردد؛ مي هگل ) اجتناب تعبير ( به "بنده - ايگانخد" رابطه

 در را قـدرت  اينكه مگر بماند، باقي ارباب و آقا هميشه براي كه نيست قوي قدر آن هرگز هم

 .كند بدل وظيفه به را اطاعت و بگذارد حق خدمت

 

 يادداشتها 

 
 :است آمده عمل به زير اثر در ژاپن جامعه شرايط از هك تحليلي به كنيد نگاه باره اين ) در1(

شهريور  ,34شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"حكومت و قانون مدني، جامعه" صادق، زيباكالم، - 
 .10ص ,76

 



شماره   اقتصادي، - سياسي اطالعات باوند، دكتر با گفتگو "ملي منافع درباره شنودي و ) گفت2(
 .4ص ,69ماه   دي,40
 
 .11ص ,74اسفند  ,25شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"ديني دگرپذيري" مجيد، محمدي، )3(

 
 مـدني  جامعه تحقق مقاالت مجموعه ،"سياسي گرايي كثرت و مدني جامعه" جواد، ) اطاعت،4(

 .120ص 1377اسالمي،   انقالب فرهنگي مدارك سازمان تهران، اسالمي، انقالب در

 
 اقتصـادي،  - سياسـي  اطالعـات  ،"گـرا  كثرت هاي نظام در سياسي مشاركت" جواد، ) اطاعت،5(

 .42ص ,76دي   و آذر,124-123شماره  

 
شـماره    كيـان،  ماهنامـه  ،"توسـعه  حـال  در جوامـع  در سـاالري  مـردم " عليرضـا،  تبار، ) علوي6(

 .33ص ,75فروردين   و74اسفند  ,29

 
 .39ص ,74بهمن   و آذر,28شماره   كيان، ماهنامه ،"سياسي پلوراليسم" ا، عزت ) فوالدوند،7(

 
 .128ص  همان، ،"سياسي گرايي كثرت و مدني جامعه" جواد، ) اطاعت،8(

 
 .43ص  همان، ) فوالدوند،9(

 
خـرداد   ,17شـماره    مـا،  عصر نامه هفته ،"جامعه سياسي - فكري هاي جناح به ديگر ) نگاهي10(

 .7ص ,74
 
 .7ص  ،همان ،"فكري هاي جناح به ديگر ) نگاهي11(
 .129ص  ) پيشين،12(

 
 .51ص ,72آبان   و مهر,9شماره   فردا، ايران ،"شهروندي امنيت" حاتم، ) قادري،13(

 
 .14و 13صص   پيشين، ) محمدي،14(

 
شـماره    فـردا،  ايـران  ،"ايـران  اجتمـاعي  و اقتصـادي  توسعه نيازهاي پيش" اهللا، حبيب ) پيمان،15(
 .1370شهريور 10اطالعات،   روزنامه فرانك، وندرگ آندره از نقل به,71دي   و آذر,4

 



 سـالم،  جامعـه  ماهنامه ،"ايران توسعه فرداي اميدهاي و بيم جوان، نسل" محمد، ) عليزاده،16(

 .11ص ,72شهريور  ,11شماره  

 
ص 75_فـروردين   ,22شـماره    توسـعه،  فرهنگ مجله ،"سياسي بيگانگي" مجيد، ) محمدي،17(

30. 

 
 توسـعه،  فرهنـگ  ،"پوپوليستي جوامع در مدني جامعه نهادهاي رشد" عباس، ) فروانچاهي،18(

 .66ص ,76مرداد  ,28شماره  

 
شـماره    كيـان،  ماهنامـه  ،"بحـران  هـاي  ريشـه  موجـود؛  فرهنـگ " عليرضـا،  تبـار،  ) علـوي 19(

 .34ص ,75خرداد   و ارديبهشت,30

 
 فردا، ايران ماهنامه ،"ايران هجامع نيافتگي توسعه و سياسي احزاب" محسن، چي، ) مديرشانه20(

 .9ص ,72شهريور   و مرداد,8شماره  
 
 و فروردين,24شماره   كيان، ماهنامه ،"سياسي ثباتي بي و ساالري مردم" عليرضا، تبار، ) علوي21(

 .43ص ,74ارديبهشت  

 
 .33، ص 70، اسفند 4شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"ها حكومت" مسعود، ) خرسند،22(

 
 .13ص ,74تيرماه  ,18شماره   فردا، ايران ماهنامه ،"قوميت و مليت" داريوش، آشوري، )23(

 
 .51ص ,74مرداد  ,19شماره   فردا، ايران ماهنامه ،"آن مشكل و مدرن ايران" ) همان،24(

 .2ص ,75مرداد  ,27شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"ملي تعارض" علي، ) حصوري،25(
 
 .989ص  سعدي، انتشارات رهبر، خطيب خليل دكتر كوشش هب "بيهقي ) تاريخ26(

 
 .41ص  پيشين، ) علوي،27(

 
شـماره    كيـان،  ماهنامـه  ،"قـدرت  و آزادي مفهـوم  دو پرتو در دموكراسي" موسي، نژاد، ) غني28(

 .47ص ,75مهر   و شهريور,32

 
 .) همان29(



 
ص 75_زمستان  14_شماره   گو،گفت فصلنامه ،"اجتماعي واقعيت و دموكراسي" مراد، ) ثقفي،30(

12. 

 
 .13ص  پيشين، ) ثقفي،31(

 
 .30ص  پيشين، ،"توسعه حال در جوامع در ساالري مردم" عليرضا، تبار، ) علوي32(

 
شـهريور   ,6شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"سياسي هاي نظام و اعتمادي بي" عبدالعلي، ) قوام،33(

 .13ص ,71

 
 :به كنيد هنگا بيشتر آگاهي ) براي34(

 .40ص ,1377مركز،   نشر تهران، ايران، در سياسي هاي بندي جناح سعيد، برزين، - 

 
 .14ص  پيشين، ) قوام،35(

 
 يازدهم، سال خارجي، سياست فصلنامه ،"ساالري مردم تا گرايي كثرت از" عبدالعلي، ) قوام،36(

 .309ص ,76تابستان  ,2شماره  

 
ص ,68چـاپخش،    انتشـارات  تهـران،  پويـان،  حسن ترجمه ،سياسي احزاب رابرت، ) ميشل،37(

148. 

 .13ص  پيشين، چي، ) مديرشانه38(

 
 .296ص  پيشين، عبدالعلي، ) قوام،39(

 
 .7ص ,74تير  ,21شماره   سالم، جامعه ماهنامه ،"بيگانه و خودي" دريا، ) كاشيگر،40(
 
شـماره    فـردا،  ايـران  ،"انايـر  در تحـزّب  شكسـت  علـت  قـدرت،  تمركز" امير، ) سياوشيان،41(

 .57ص,77آذر   و آبان,49

 
 .10ص ,76ارديبهشت  ,27شماره   توسعه، و فرهنگ ،"چرا بي فرهنگ" محمد، ) مختاري،42(

 



 بـر  آن تـأثير  و اخيـر  سـالهاي  طي ايران جمعيتي تغييرات درخصوص بيشتر اطالع ) جهت43(

 در بـرزين  سـعيد  اثـر  ،"ايـران  در يجمعيت و طبقاتي - سياسي ساختار" مقاله به سياست حوزه

 .شود رجوع اقتصادي - سياسي اطالعات مجله82-81شماره  

 
 و مكه خونين فاجعه سالگرد مناسبت به(ره)خميني امام حضرت پيام انقالب، دوم ) منشور44(

 .4/67/ 29مشركين   از برائت روز

 
 .309ص  پيشين، ،"تا گرايي كثرت از" ) قوام،45(

 
 .197ص  خوارزمي، انتشارات تهران، دريابندري، نجف ترجمه قدرت، تراند،بر ) راسل،46(

 
راهبـردي،    مطالعـات  پژوهشـكده  انتشـارات  تهـران،  هـراس،  و مـردم  دولتها، باري، ) بوزان،47(

 .384ص ,1378

 
 .16ص  پيشين، ) برزين،48(


