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 اقتدارگرایان سیاست

ابتدا  .کنیمدستگاه حکومتی جامعه بررسی میدر این سمینار تأثیر و تأثر متقابل جامعه اقتدارگرا را در سیاست و ساختار سیاسی و 

رایی در عکس تداوم اقتدارگبه کنیم که نظام سیاسی اقتدارگرا محصول طبیعی جامعه اقتدارگرا است. باید به این موضوع اشاره

محصول  یک درست است که اقتدارگرایی .باشدریزی، تالش و کوشش مستمر نظام سیاسی اقتدارگرا میجامعه نیز، حاصل برنامه

دلیل  دوولی به . باشدهای جامعه و افراد آن میدست هم دادن همه ساختارها و ارگانبهجمعی جامعه است و ناشی از دست

 باشد.های جامعه میسهم نظام سیاسی در حفظ و استمرار اقتدار بیش از دیگر ارگان

این جوامع در اختیار حکومت است و حکومت قادر به اجرای ای در یکی به این دلیل که بیشترین منابع مالی، معرفتی و رسانه

ه انحصار به این دلیل ک دو  .باشدهای مطلوب و تأسیس تأثیرگذار در این زمینه میهای خود در پیشبرد سیاستها و پروژهبرنامه

با کمک نیروهای ها است و حکومت اقتدارگرا های مدرن در انحصار حکومتخصوص در دولتخشونت و قهر همیشه و به

تداوم اقتدار حکومت خود مستلزم  .گیردامنیتی و اطالعاتی خود از قهر و خشونت برای تداوم اقتدار خود در جامعه بهره می

اش حفظ اقتدار پذیری و اطاعت در بنابراین حکومت، برنامه عمده. باشدحال اقتدار پذیر میای اقتدارگرا و درعینوجود جامعه

توان به این نکته پی برد که تفاوت فاحشی در بین فلسفه سیاسی حکومت مبتنی بر دموکراسی و حکومت اینجا میاز .جامعه است

نان بر آ  عنوان منبع مشروعیت متکی به آراء آزاد مردمی است کهحکومت مبتنی بر دموکراسی به یک .اقتدارگرا وجود دارد

 کند.حکومت می

 امنیت وو آزادی هدف از حکومت، حکمرانی نیک یعنی اداره مملکت باهدف افزایش رضایتمندی مردم، از طریق افزایش رفاه 

امری گردان است و هیچ موقعیتی در قدرت  قدرت، .های مهم مملکتی استآنان و تأمین مشارکت حداکثری آنان در تصمیم

مستقیم مردم و یا رأی نمایندگانشان،  با رأیها در رأس قدرت نیز، اغلب رین مقامتمهم. العمری و تباری و خاندانی نیستمادام

همیشه، اغلب بدون  اگر نگوئیمها، ها و پستدست شدن این موقعیتبهدست .شودمی  شده تعیینبینیبرای مدت محدود و پیش

های گوناگون و باهم و با مؤسسات و ارگانحکومت قانون روابط افراد را  درگیری و اصطکاک و ناآرامی اجتماعی است.

دست شدن آن بهو مسیر حرکت و دست .کندهای اقتصادی و اجتماعی و با حکومت و روابط بین نهادها را باهم تعیین میبنگاه

است  قدرت در اعمال قانونمنحصر به .قدرت سیاسی منبعث از قدرت اجتماعی است ،اقتدار حکومت. کنندرا قوانین تعیین می

برعکس در نظام سیاسی اقتدارگرا، منبع مشروعیت آسمانی و یا پس  .کندو حدود اقتدار حکومت را نیز قانون تعیین می  و بس

 از انتقال مشروعیت به تبار و یا خاندان و یا صنفی، تباری و خاندانی و صنفی است.

هدف اصلی چنین حکومتی، توسعه و حفظ اقتدار نظام سیاسی . قدرت از آسمان رو به زمین یعنی از باال به پایین است  بنابراین

ظ منظور حفامر تبعی و به یکاداره مملکت  .یابدباشد که اغلب در نخبگانی چند و یا در رهبری واحدی تجسم عملی میمی

 .محیط جغرافیایی اعمال اقتدار و اطمینان از اطاعت پزی جامعه ساکن در این حوزه جغرافیایی است

ست فرم قوانین تا حدودی رعایت شوند ولی محتوای قوانین عموماً ظالمانه و اقتدارگرایانه و تضمینی مضاعف در کنار ممکن ا

نیز گفته   طور که در سمینار قبلهمان اعمال قهر و سرکوب، برای تمکین و اطاعت مردم و تنبیه سیستماتیک و مداوم آنان است.

رااجرا  ها باید فرامین حکومتباشند که مانند رباتکنترل و یکسان انگاری میاشیاء قابل بمنزلهو شد، مردم موضوع اعمال اقتدار 
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های ترین توجیه برای نابسامانیاغلب مهم .گیرند و فداکاری کنند و شهید بدهندو درراه حفظ اقتدار حاکمان برهم دیگر سبقت

وجه سیاست   ترینباشند و مهمشده و ناشناس داخلی آنان میختهداخلی، وجود نیروهای متخاصم و مرموز خارجی، عوامل شنا

تر کردن و پارچهیکتبلیغ مداوم چهره دشمن، راه  .باشدخارجی، نمایشی از ستیز مداوم با دشمنان ملت و فرهنگ و دین می

وار جامعه توده .اقتدارگرا استگرا و اطمینان یابی از پشتیبانی افکار عمومی از حکومت تر کردن بیشتر جامعه جمعفشرده

در انحصار  های حکومتی رانخبگان پست. اندسرکردگان دینی، عرفانی و یا از طبقه حکومتگران  نیز غالبانخبگان . گراستنخبه

 .گرداننددست میبهدارند و دست

جایی بهجا. ت شخصیت محور استجامعه بشد. ها اطاعت کنند و سرسپرده آنان باشندکنند که از شخصیتعادت می سنتامردم 

ایی العمری باشد تا جابجترین مقام سیاسی مادامترین و عالیناچار، باید مهمبنابراین به. قدرت اغلب بدون اصطکاک نیست

های حکومتی دیگر را با اصطکاک کمتر مدیریت دیگر کند وگرنه در صورت ضعف و یا سوء مدیریت و یا مرگ رئیس پست

 پس اصوالً هدف، فلسفه و روش. شودثباتی روبرو میدوره بی یکریزد و یا حداقل کشور با به هم می بارهیککشور، اوضاع 

جز هقدری ماهوی و ساختاری است که باین تفاوت به. حکومت مبتنی بر دموکراسی متفاوت است یکحکومت اقتدارگرا با  یک

های اقتدارگرای نوین که پس از آغاز عصر تجدد و در حکومت .نوع حکومت متفاوت است دوچیز در این نام مشترک همه

های دموکراتیک مانند قانون اساسی، قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه تقلیدشده است مدرنیته پدید آمدند، چهارچوبی از نظام

مکان تمرکز قدرت و ثروت در ا. باشدولی در درون این چارچوب محتوای آن چیزی جز ادامه اقتدار، ولی با وسایل مدرن نمی

های جدید بیشتر از گذشته است و وسایل سرکوب و اعمال قهر های اقتدارگرای مدرن، به علت استفاده از امکانات و روشنظام

مدرن که  قانون. شودمراتب بیشتر از دوره ماقبل مدرن اعمال میبنابراین اقتدار نیز به معنایی به. باشدتر میو خشونت فراهم

باشد و باید توسط نمایندگان مردم برای حفظ حقوق و امنیت آنان وضع شود، در دست حکومت محصول دوران مدرن می

های وابسته به حکومت، برای تضییع حقوق ها در پارلماندست بر گماشتگان دولتاقتدارگرای مدرن در جهت عکس، اغلب به

دانند و با آن هایی مردم غالباً حکومت را از آن خود نمیدر چنین نظام. شوندمردم و حفظ امنیت و اقتدار طبقه حاکم وضع می

پخت حکومت است با بنابراین، قانون نیز در این جوامع چون دست. فاصله داشته و به هرچه حکومتی است اعتماد ندارند

زیرا عالوه بر اینکه . باشندگریز مینشکن و قانودر این نوع جوامع، مردم قانون. شودرو میاعتمادی مردم روبهمهری و بیبی

 نیز عمومادانند به آن شکل داده است، در محتوا گذاری اراده عمومی نیست و حکومتی که آن را از آن خودشان نمیمنشأ قانون

 وشود و در مورد عوامل حکومت بسیار باگذشت گیری اعمال میظالمانه است و در شکل اجرائی، فقط در مورد ملت با سخت

 .باشدپذیر میاخطگیر و آسان

فشار و اقتدار  و ازدیادهای کنترل گریزی خود یکی از اهرمبا قانون اند ومردم همه این موارد را در طول زمان به تجربه آموخته 

، از عواقب نیزقانون است که افراد خود ای بیولی البته محصول این مقاومت نیز جامعه. کننداثر میرا، تا آنجا که ممکن است بی

مقاومت منفی دائمی  یکشکنی در این جوامع به نحوی در حقیقت قانون. برندشود رنج میگیرشان میدامن  درهرحالکه   آن

کند ولی البته تبعات منفی بسیاری نیز دارد که جامعه خواسته و ناخواسته آن است که از اعمال اقتدار تا حدودی جلوگیری می

ر جوامع اقتدارگرا، قدرت سخت یعنی انحصار خشونت و اکثر منابع ثروت در اختیار سازمان حکومت د .شودرا متحمل می

 .شودقسمت عمده ای از قدرت نرم اما، بین ساختارها و نهادهای سنتی، بخصوص سازمان روحانیت، توزیع ذخیره می. است
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 .نبیه و دیگری اعطاکننده پاداش و پراکنده ترس استطور تاریخی، سازمان حکومت و سازمان روحانیت یکی نماینده عامل تبه

نافرمانی از سنت، پدر و مادر، معلم، استاد . پاداش سازمان روحانیت پاداش اخروی و تبلیغ ترس، ترس از عواقب نافرمانی است

ل بد و روحانیت ردر حقیقت حکومت نقش پاسبان . بخشدو مربی و هر آنچه که ازلحاظ روانی و عملی اقتدار را استحکام می

دهند طور عمده دست در دست هم، جامعه را مانند مومی در دستان خود شکل مینهاد به دوکنند و این پاسبان خوب را بازی می

رای سازمان حکومت و روحانیت ب دوای چیزی جز تقسیم قسمت بزرگی از قدرت بین سیاست در چنین زمینه. کنندو کنترل می

 .ستکنترل کامل جامعه نی

سازمان و بقیه نهادهای دیگر اقتدارگرا نظیر خانواده و فامیل، نهاد آموزشی و بازار و اصناف ذخیره  دوقدرت عمدتاً در این 

یری منفعل پذاز راه مشارکت فعال و آزاد آنان، بلکه از طریق اطاعت نهوسیله مردم، ولی البته این نوع قدرت نیز نهایتاً به. شودمی

سلول اجتماعی یعنی نهادهای  هزارجامعه مبتنی بر دموکراسی، قدرت نرم بین هزاران  یکاما در . شودهادها داده میآنان به این ن

در  این قدرت. شودکنند منتقل میشده و از آنان به احزاب سیاسی که مردم خود آنان را تأسیس میمردم بنیاد، توزیع و ذخیره

 هایشده و به برنامهشفاف جامعه مدنی و نهایتاً در احزاب به زبان سیاست ترجمه نهادهای مردم بنیاد به مطالبات روشن و

خود قدرت   انتخابات آزاد و عادالنه، فرآیندی است که طی آن اکثریت مردم، با آراء .شودسیاسی برای اداره مملکت تبدیل می

این قدرت  .اداره جامعه و گذاردن قوانین نمایندگی نماینددهند تا اراده آنان را برای نحوه یا چند حزب می یکرا به   سیاسی

کارگیری خشونت و قهر را به حکومت قدرت سخت به انحصار بکارگیریو در حدود قانون ،  برمبناناشی از اراده مردم،   نرم

قدرت نیمه  .نمایدسلب می دهد و از همه افراد و نهادهای دیگر جامعه جز در موارد استثنایی مانند دفاع از خود و یا دیگریمی

شود و های اقتصادی متعلق به آنان پخش میهای دمکراسی لیبرال بین همه افراد جامعه و بنگاهسخت اقتصادی نیز، در نظام

آوری مالیات، سهم خود را از آن برای اداره مملکت، بر طبق قانون و با نظارت نمایندگان مردم دریافت دولت از طریق جمع

 .کندمی

آنان  ریقو ازطبنابراین فراگشت چرخه قدرت، از یکایک افراد کنشگر، طبق اراده آزاد آنان، طی انتخابات آزاد، به نمایندگانشان 

ده قانونی، شبینیهای پیششود و دوباره گردش همین مسیر، بدون اصطکاک و مانع، از طریق شریانبه سازمان حکومت منتقل می

گذاری این چرخش قدرت یابی و هدفدر معنای مدرن آن چیزی جز راه و روش و برنامه و هدفسیاست . همواره جریان دارد

منیت و افزودن ا  و در حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی  کارگیری آن در مسیر تعالی و ترقی و رفاه اجتماعیاجتماعی برای به

بنابراین به حکومت احساس . آن خود آنان است ای حکومت محصول اراده ملت و ازدر چنین جامعه .افراد جامعه نیست

این قوانین را . داننداند از آن خود میخاطر داشته و به آن اعتماد دارند و قوانینی را که نمایندگان خودشان وضع کردهتعلق

شکنی قانون. آورندمی از اراده آزاد خود و اجتماع به شمار  گذارند و اطاعت از قانون را، تمکینپذیرند و با آن احترام میمی

ع و عمومی تنها به روش شای نهرود و بنابراین دیگر مقاومت منفی در برابر ظلم نیست، بلکه تجاوز به حقوق دیگران به شمار می

 .آیدشود که در نظر عموم مردم کاری بسیار زشت و ناپسند و درخور مذمت و بازخواست به شمار میتبدیل نمی

ها و نهادهای دیگر جامعه تمامی قدرت سخت و ارگانقتدارگرا، حکومت صاحب اکثریت نزدیک بههای ابرعکس در حکومت

باشند که همیشه در دست رهبران قدرت نرم و مقداری از توان اقتصادی می  سنتی و اقتدارگرا مانند روحانیت، صاحب عمده

اگر با مرگ رئیس حکومت و یا برکناری او همراه باشد معموالً تغییر در رأس قدرت،  و لذانهاد ثابت و پایدار است  دواین 
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قدرت، برعکس  ابجائیج. ثباتی و توطئه و دسیسه و شاید خون و خونریزی، برای دستیابی به جانشینی اواستاغلب منجر به بی

جار اجتماعی و انف  یام مردمیکه از راه انتخابات انجام پذیرد، اغلب باید از طریق کودتا،  قهای مبتنی بر دموکراسی، بجای ایننظام

و گردش قدرت دچار اختاللی  در چنین نظامی در حقیقت قدرت ایستا و جامعه منفعل و سترون است. و یا دخالت خارجی باشد

جه درنتی. باشد، زیرا قدرت در انبارهای خود که نهادهای سنتی جامعه هستند محبوس مانده و پویایی و گردش ندارددائمی می

یابد و اداره جامعه به معنای تأمین حقوق و امنیت و رفاه مردم، ترفندهای روش کنترل جامعه و حفظ قدرت تقلیل می سیاست به

 .باشدداشتن قوام جامعه و ادامه حیات حداقلی آن میو در حد نگه دومامری تبعی و درجه 

جدید نیز از طریق چندین نفر از صاحب آوازگان شناسی اجتماعی که در روان های اجتماعیهای کهنه کنترل گروهیکی از روش

ام تأثیر آن به ثبوت رسیده است، این است که؛ رهبر یا رهبران گروه، برای وادار کردن های آزمایشگاهیاین رشته در روش

متعصب خود ها را هوادار چین کرده و با اقناع درونی و یا با تطمیع مادی آناعضای گروه به اطاعت، ابتدا عده ای را دست

نوائی و زودی به همیافته و متعصب از هواداران، اغلب بقیه اعضای گروه را بهوجود این گروه کوچک سازمان. نمایندمی

های اقتدارگرا ی نوین، همین حکومت .نمایدکشاند و باقیمانده گروه را نیز هوادارانی متعصب از رهبری میبا آنان می  همرنگی

، پرورحامیحکومت . شوندنامیده می پرورحامیهای ها، در اصطالح علمی حکومتاین حکومت. برندروش را بعینه کار می

ها وظیفه تبلیغ متعصبانه هواداری از رأس هرم قدرت و آن. نمایدشان را جلب میکند و هواداریدریغ حمایت میای را بیعده

لب طها را که اغلب از افراد فرومایه و اوباش و فرصتدیگری، آن  حکومت و یا هر سازمان سیاسی. نظام سیاسی موجود رادارند

 .بخشد تا مخالفین احتمالی را سرکوب نماینددهد و قدرت اعمال خشونت فیزیکی و کالمی به آنان میباشند سازمان میمی

های اقتدارگرای حکومتشده و به این جهت گاهی حکومت اقتدارگرایی مدرن از طبقات حکومتگران و حامیان آنان تشکیل

 .شوندنامیده می پرورحامی

 :پردازیمحال به ایران دوران معاصر می

یعنی حکومتی اقتدارگرا تشکیل شد که اکثریت . با وقوع انقالب اسالمی، روحانیت به کمک بازار، حکومت را در دست گرفت

سازمان حکومت، روحانیت، بازاریان و اصناف در . های جامعه سنتی را حول قدرت سیاسی یکپارچه و متحد نمودسازمان

به عبارتی  .مستقیماً در کنار هم، در حکومت شرکت داشتند و بقیه نهادهای جامعه سنتی را نیز در استخدام خود قرار داده بودند

د جدی تمامی قدرت موجود در اجتماع یعنی قدرت سخت و نیمه سخت و قدرت نرم، یکجا در اختیار سازمان حکومت انقالبی

قرارگرفته بود و حکومت برآمده از انقالب توانسته بود از تغییر ناگهانی من واکنشی جامعه به من کنشگر، در طی دوران انقالب 

جامعه در عرض مدت کوتاهی از جامعه  .ها را نیز جلب نمایدسنتی، این بار اعتماد آن  پذیری استفاده نموده و عالوه بر اطاعت

 .شده بودشدت متحرک فعال و انقالبی تبدیل تبدیلای بهبه جامعه ای انفعالی و سترون

فشار خانوادگی، مذهبی و حکومتی تلنبار شده بود و به ها در یکایک ایرانیان تحتاین پتانسیل به ناگهان رهاشده ، که قرن

و  پادشاهی آرمانی به سمبل قدرت مذهبیهایی که در سمینارهای قبل گفت آمد، از سمبل ناسیونالیسم ایرانی یعنی سمبل علت

ییرشکل وچرا، تغچونناپذیر و اطاعتی بیمتعصبانه و خدشه اهلل خمینی، در قالب اعتمادی کامل، ایمانعرفانی آن روز یعنی آیت

شده و و سرکوبهایی متعدد زیرا جامعه فعال و کنشگر انقالبی درخواست دوام نبود،این وضع قابل اما در طول زمان،. یافته بود
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. بودن های متفاوت آن گوناگون و متنوع بود و در شکل اولیه ایمان و اطاعت از رهبری قابل تحققتاریخی داشت، که در بخش

های منحرف و وابسته ها را ابتدا تحت عنوان سرکوب ضدانقالب و سپس مبارزه با گروهها و سرکوبزودی اعدامرو، بهازاین

فقیه، نظام جدید، کامالً و رسماً، راه آینده خود را تعیین کرد و آخرین تصویب قانون اساسی مبتنی بر والیتبا . شروع نمودند

اگر . این بار از دل این انقالب نیز همانند انقالب مشروطه، دموکراسی برنیامد .امیدهای ایجاد دموکراسی را مبدل به یأس نمود

ها چندین دهه طول کشید، فاصله طه تا برآمدن نظام اقتدارگرا و مدرن پهلویومرج پس از انقالب مشروفاصله دوران هرج

های غلط این دورانبعضی به .سالی بیش نبود  ومرج پس از انقالب اسالمی تا تثبیت نظام اقتدارگرای جمهوری اسالمیهرج

تر ها بیشاین دوران. باشدگذاری درستی نمیاماند که البته نفقدان دیکتاتوری را در هردو انقالب، دوران بهار آزادی نام نهاده

ساله ایران و عراق نیز،  هشتدر طول جنگ  .روند تا آزادی و دموکراسیهای فقدان استبداد و خأل قدرت به شمار میدوران

هید ش  هزاران کننده در دفاع از ایران و تمامیت ارضی آن بهشرکت هزاراقتدار نظام از طریق فوران احساسات ملی و مذهبی صدها

ایرانی که از خواب  هامیلیونکدام از این امور، باعث نشد که من کنشگر ولی هیچ .و مجروح در طول جنگ به اوج خود رسید

پذیر سلیمت انفعالیو وقرون و اعصار براثر انقالب بیدار شده بود دوباره کامالً خاموش و پژمرده شود و بجای آن، من اقتدار پذیر 

در جنگ، اطمینان به نفس جدیدی  شده بود و پیروزی در انقالب و پایداری و ممارستجامعه فعال. را تسخیر نمایدآنان صحنه 

جنگ و پس  که پایانبخصوص این. رفت و تاکنون نیز از میان نرفته استدر مردم ایجاد کرده بود که با هیچ ترفندی از بین نمی

شدت جوان بود و پس جمعیت ایران به .شدن اطالعات نیز گردیده بودز عصر جهانیزمان با سرآغااهلل خمینی، هماز فوت آیت

 .انگیز و سخت و پرهزینه جنگ، مجال تنفس یافته بوداز خروج از محیط غم

از درون خاکستر جنگ، نیروی جدیدی که مدعی نجات کشور بود سر برآورده بود و ادعای نجات کشور که همراه با انتقاد از 

. دادنفس الزم را برای شرکت در قدرت اقتصادی و سیاسی میبود، به آنان اعتمادبه کشور و جنگ روحانیون برای اداره ضعیف

. ددسته به جنگ روانه کرده بودنها را دستهدل و متعصبی بودند که روحانیون آنباخته و سادهاین نیروی جدید همان جوانان پاک

و مدعیان جدید قدرت بودند. عالوه بر آن جامعه نیز تغییریافته بود و دیگر جامعه سنتی و منفعل  گجن ازاینان سپاهیان برآمده 

پذیری محض، در اثر کنترل نهادهای سنتی، که اینک در حکومت ادغام بودند راه مؤثری تسلیم .حرکت قبل از انقالب نبودو بی

در  و کهمائحکومت کمونیستی مدرن یعنی چین، در دوره  یکانقالبی این بر تز . طلبیدهای دیگری مینبود، کنترل جامعه راه

انونی قداشتن جامعه در حالت هیجان و بیدر انقالب یا انقالب دائمی، یعنی نگه تز انقالب .شرایط مشابهی بود، به کمک آمد

 دادفعال جامعه را به جهتی سوق میاین کار نیرو و انرژی . ومرج همیشگی، به این عنوان که انقالب ما دائم استکامل و هرج

اهلل خمینی مرده بود و کاریزمای انقالبی او دیگر وجود آیت. ظاهر انقالبی باشدتوانست در دست حکومت بهکه کنترل آن می

اسی به او ساو توانست با اختیاراتی که قانون ا. شده بوددانیم به جانشینی او انتخابای به ترتیبی که میاهلل خامنهآیت. نداشت

ه فقیه مندرج در قانون اساسی این جایگازیرا اختیارات ولی. آسانی خود را در رأس نیروهای امنیتی و نظامی بنشانندداده بود، به

ه زودی جمیعت حامیان نظام کهای عزاداری مذهبی بهبا تقویت نیروی بسیج و سپاه و هیئت. بینی نموده بودرا برای او پیش

نام گرفتند، تشکیل شد و با حکومت ایدئولوژیک مجهز به اسالم سیاسی و با جدا شدن تدریجی ولی شتابناکی  هابعدها خودی

پنداشت و های مختلف اجتماعی داشت، دیگر آن نظام برآمده از انقالب نبود، که اکثریت را خود میکه از توده مردم و گروه

مالحظه، اگر مخالف نیز نبودند تسلیم محض هم به شمار اکثریتی قابل حال. کردهای بیچاره خطاب میدرصدی نیمدیگران را 

 .شدگرفت و مطرح میها هرروز بیشتر شکل میهای گوناگون آنآمدند و خواستهنمی
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دهه که از عمر نظام  سهجامعه فعال و جوان در طول بیش از  یکها در مقابله با طور که گفتیم، عدم پاسخ به این خواستههمان

های مهم و عمیقی در جامعه به وجود آورده است و انعکاس تدریج گسلگذرد بهای میاهلل خامنهدهه که از رهبری آیت دوو 

متمایزی از قدرت در طبقه  هایهای گوناگون جامعه در حاکمیت، باعث شده که حاکمان نیز یکپارچه نمانند و بلوکخواسته

در طبقه حاکم صرفاً براثر انعکاس چند پارچگی جامعه نبوده و تداوم  متمایز قدرت هایالبته پیدایش بلوک .حاکم شکل بگیرد

عکس ، بهتدریجستیزی و دشمنی با آمریکا که ابتدا با باعث اتحاد جامعه و طبقه حاکم شده بود، در طول زمان بهسیاست غرب

 .اکمیت کمک نمودهای مختلف قدرت در حخود تبدیل شد و به چند پارچگی جامعه و ایجاد بلوک

عنی حامیان ها، یطور که در سمینار مربوط به اقتصاد نیز گفته شد، حکومت ایران عالوه بر اینکه اکثریت منابع را به خودیهمان

خور مستقیم یا غیرمستقیم نان های بزرگی از مردم راجامعه نیز، گروه  از طبعیتو اطمینان   اختصاص داده، برای جذب حمایت

که در شرایط عادی برای حفظ و گسترش   طور که نشان داده شد، این روش و ترفندهمان .بگیر دولت نموده استو مواجب

اند های خود جامه عمل بپوشتواند به پرداختاقتدار مؤثر است، در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از تحریم کنونی که دولت نمی

های هشود که وحدت بین خواستنارضایتی اقتصادی باعث می. کندضی میسرعت ناراجامعه وابسته اقتصادی به حکومت را، به

د جلوی خواهشدت میچیزی که حکومت به. طبقه متوسط و طبقات ضعیف جامعه برعلیه حکومت مبنای عملی به خود بگیرد

 .را سد کند  تحقق آن

 جمعی، افزایش شهرنشینی و باال رفتنوسایل ارتباطحال جامعه به همه دالیل فوق و به دلیل وصل شدن به جام جهانی از طریق 

و سترون بود، جداشده و جامعه ای در  منفعلای سنتی، توجه میزان تحصیالت عالی، از گذشته تاریخی خویش که جامعهقابل

عاصر، شاید به سازمان روحانیت و نظام سنتی شاهی آرمانی، در دوران م .باشدحال گذار از گذشته سنتی، به آینده ای مدرن می

علت احساس زودهنگام ضعف تاریخی در انقالب اسالمی باهم ادغام شدند تا قادر به مقاومت بیشتری در مقابل تغییرات 

های بزرگی برداشته و در حال فروریختن ها نیز دیواره اقتدار ترکآن دواما امروز عالوه بر جامعه در هر  ناخواسته زمان باشند.

 .پرهیزیمشده از تکرار آن در اینجا میباره گفتهاندازه کافی دراینهای گوناگون این سلسله از سمینارها بهخشازآنجاکه در ب. است

ترین ما نشان دادیم که چگونه از کوچک. های سنتی برای اعمال اقتدار به روی افراد جامعه کارساز نیستامروز دیگر روش

امروز جامعه مدنی  .اندترین آن یعنی حکومت دارای تحوالت کیفی و ساختاری شدهسازمان اقتدار سنتی یعنی خانواده تا بزرگ

ای پوی، پرسشگر، فعال و خالق است که با تالش و مطالبات مداوم خود، این حکومت را با فشاری سنگین و ایران، جامعه

م دکتر مهرداد مشایخی نام این کار را من و چند تن از دوستان، ازجمله مرحو. های خود داردمداوم، در حلقه محاصره خواست

 هایمدل. جانبه است، فشار و اثرش از محاصره اقتصادی نیز بیشتر استاین محاصره مدنی، چون همه .محاصره مدنی نهادیم

آخرین ترفندها تاکنون، شاید تالش برای تغییر نقش زنان در . خورندمطیع سازی و اقتدارطلبی یکی پس از دیگری شکست می

عالوه بر  .باشدتماع با تصویب قوانین مربوط به جلوگیری از بارداری و سختی استخدام مجردها، باهدف فزونی جمعیت میاج

تر و آن امیدوارند که با تولید نسل بیشتر، افراد ضعیف جامعه را ازنظر شمار افزونی بخشد که طبعاً به علت عدم امکانات ناآگاه

فظ اقتدار سیاست ح. ها نیز حاصلی جز شکست نخواهد داشتنان داشته باشند که این سیاستولی باید اطمی. اطاعت پذیرترند

 کردن قدرت تغییر کند جز این راهی پیش پای حاکمان ایران نیست. دموکراتیزهباید به سیاست 

 


