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گذار به دمو�راسی و مش�الت ان
( ( به زبان فرانسه منتشر گردید۲۰۰۷نسخه اصلی این نوشته در سال 

 مسله گذار(transitologie)  به بعد در دستور �ار بسیاری از پژوهشگران۱۹۸۰ازسالهای    
۰جامعه  شناسی سیاسی قرار دارد

 اما بیشترین پژوهشهای منتشر شده مربوط به �شورهای �مونیستی   پیشین میباشد. برای
 ا�ثر پژوهشگران سوال این است �ه بدانند ایا ام�ان گذار از باال یعنی گذاری �ه با مذا�ره
 میان نخبه های جامعه و حا�مان اجنام شود و بدون خشونت و بصورت مساملت امیز باشد

 ۰ام�ان پذیر است یا خیر
,  منونه این گذارهای ارام در �شورهایی مانند جمهوری چک مجارستان  لهستان وجود داشته  

۰است �ه ن�ته مشترک در این �شورها وجود جامعه مدنی قوی و سازمان داده شده است
,  منونه دیگری از �شورها �ه مورد مطالعه قرار گرفته است   �شورهای بلغارستان رومانی و 

 املان شرقی میباشند �ه گذار در انها   نه از باال بل�ه از پائین   واز راه خشونت و هرج و مرج
۰بوجود امده �ه ن�ته مشترک در این �شورها وجود جامعه مدنی ضعیف  میباشد



 الزم به تذ�ر است �ه جامعه مدنی تش�یل شده از اصناف   اجنمنها  گروه ها و بخش خصوصی اقتصاد �ه سازمان داده
 شده هستند و مستقل از نظام ح�ومتی و در مقابل این نظام بوجود می اید ولی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با جامعه دولتی
 و سیاسی دارد.هر چند جامعه مدنی قوی تر باشد  گذار به دمو�راسی اسان تر میشود زیرا جامعه مدنی در بر گیرنده حقوق

۰دمو�راتیک شهروندی است

 اگر رژیم حا�م بر جامعه حتمل میانه روهای قوی و مستقل را نداشته باشد و نتواند   تند رو
 ها و افراطیون را �نار بگذارد  تغییر از باال غیر مم�ن میگردد زیرا میانه روها توسط افراط

 ۰گراها از میان برداشته میشوند

 مسلم است �ه مدلهای تعین شده برای �شورهای �مونیستی پیشین و یا دی�تاتوری دیگر قابل
,path dependenceتقلید برای ایران منیباشد زیرا تئوری        وابستگی به سیر تاریخی  

 ,گذشته  گذار شناسی �السیک را محدود می�ند یعنی  موانع مربوط به گذشته تاریخی و
۰سیاسی را در این گذارشناسی دخالت میدهد

 اما در عین حال شباهت های مهم بین رژیمهای �مونستی سابق و رژیم جمهوری اسالمی
  به همین دلیل میتوان از چند مدل نزدیک به مدل ایران استفاده منود و این۰ایران وجود دارد

 سؤال را مطرح �رد �ه جامعه مدنی ایران چگونه است   چه رشدی دارد و ماهیت بازی �نانش
�۰دام است

 جامعه مدنی ایران در اواخر پادشاهی به سرعت در حال رشد بود و خواسته های خود را به
  وقوع   انقالب  اساس این جامعه مدنی را۰طور مستقیم و غیر مستقیم مطرح میساخت 

لرزاند و بدلیل ترور انقالبی بخش مهمی از این جامعه به خارج از �شور (اروپا و امری�او
۰ پناهنده شد)۰۰۰

رژیم اسالمی پس از  انقالب با خواست جدید برای باز تش�یل  جامعه مدنی نوین مواجه شد.  
این جامعه مدنی نوین از چند مرحله عبور �رد تا بتواندبارژیم  اسالمی مقابله �ند      

                 
 -۱ 

 مرحله نخست �ه مرحله دفاع بود و این جامعه باید به دفاع از افراد و گروههای مستقل از
 نظام اسالمی می پرداخت و با هدف اصالحات و ضعیف �ردن اسالمیسم زور گو و  ختم ترور

این مرحله اصالح ٫انقالبی   رابطه بین خود و  نظام سیاسی را تعین می�رد
 ۰طلبی و مخالفت ورزی را بوجود اورد

  -۲
  جامعه مدنی نوین سعی به تش�یل اجنمنها و سازمان٫در مرحله دوم �ه مرحله  ظهور نام دارد

 های مستقل از دستگاه دولت اسالمی منود و �مک به رشد جنبش های اجتماعی �رده و راه
 در این مرحله جامعه مدنی تعریف جدیدی از ارزشهای۰حل های جایگزینی را جستجو منود

  و روی۱۹۹۷ این مرحله قبل از ماه مه ۰سنتی را عرضه �رد و اف�ار عمومی را سازمان داد
�۰ار امدن خامتی میباشد



-۳
  تش�ل های مستقل از نظام و دولت اسالمی اظهار وجود٫در مرحله سوم �ه   بسیج   نام دارد

 هدف این مرحله غیر مشروع ساخنت قدرت دولت اسالمی حا�م و پیشنهاد راه حل های۰می�نند
  هدف دیگر بوجود اوردن   اِئتالفی  از اپوزیسیون است �ه بتواند۰جایگزین به مردم میباشد

(  ۰مردم را بسیج �ند )softliners در این مرحله گروههای حا�م به  میانه رو ها       و تند  
  ) )hardlinersرو ها   ۰ تقسیم شده و شعارهای خودی و نا خودی مطرح میگردد 

 این مرحله به انتخاب خامتی به ریاست جمهوری منجر شد و بخش میانه رو نظام به مدت
۰هشت سال ح�ومت اسالمی را بطور محدود �نترل منود

 اما جتربه خامتی در هیچ زمان نهادینه نشد و رهبرانی �ه از پشتیبانی جامعه مدنی بر خوردار
 بودند نتوانستند قوانینی را �ه ضامن استقالل عمل�رد اجتماعی جامعه مدنی باشد پیاده �نند
 و یک نوع قرارداد اجتماعی را بین نظام اسالمی و جامعه مدنی بر قرار ساخته ویک انتخابات

   ۰ازاد و �ثرت گرا را بر گزار سازند

 در عین حال از  زمان پیدایش این مرحله تا به امروز جامعه مدنی نوینی �ه ا�ثریت قاطع ان با
  )    عرضه �ند �ه)culture d'oppositionناخودی هامیباشد توانست یک   فرهنگ مخالف   

  ) )infraعمل�رد ان در سطح  مادون    ,۰ میباشد    به این مفهوم �ه تعقیر فرهنگ عمومی زبان 
 فرهنگ اپوزیسیون به مردم۰و رفتار و دیگر منودارهای جمعی جامعه مدنی را مطرح میسازد

۰ام�ان بیان دمو�راتیک داده و ایجاد یک اپوزیسیون ضد متام گرا را اسان میسازد
این فرهنگ یک فضای نهادی را نیز بوجود میاورد �ه در ان بیان شهروندی ام�ان پذیر میگردد

 این فرهنگ بخشهای اقتصاد و اموزش غیر رسمی و مستقل را تقویت �رده �ه این عمل۰
 میتواند نیز اثر منفی داشته باشد زیرا دولت اسالمی با در دست گرفنت بخش اقتصاد غیر

۰رسمی میتواند از وظیفه رسمی خود صرفنظر �رده ویک اقتضاد �اذب را بوجود اورد
 پس از ش�ست خامتی  مسَله  گذار دمو�راتیک غیر خشونت از باال و توانایی میانه روها در

 ش�ست۰بسیج عمومی و نهادی شدن پیروزی انها برای جامعه مدنی نوین دوباره مطرح گردید
 جتربه خامتی در عین حال جناح نو فاشیست تند روها را تقویت منود و احمدی نژاد به قدرت

۰رساند

     -۴
  �ه پس از تقلب احمدی نژاد و خامنه ای بوجود امد۲۰۰۹در مرحله چهارم و انتخابات  

 جامعه مدنی نوین این بار به صورت اش�ار در سطح داخلی و جهانی خواستهای دمو�راتیک
۰خود را �ه خواستهای یک جامعه مدنی پیشرفته میباشد مطرح ساخت
 زیرا جامعه در عمل به۰این خواستهای شهروندی در مقابل و در مخالفت با �ل نظام میباشند

 این نتیجه رسید �ه مانع اصلی پیاده شدن خواستهایش نظام جمهوری اسالمی و   قانون
 اساسی ان و والیت فقیه میباشد و برای حتقق خواستهایش باید یک نظام ح�ومتی دیگر ایجاد

�۰ند �ه دیانت از ح�ومت جدا باشد
 در اینجا باید یک مسأله اساسی را یاد اوری منود و ان این است �ه جامعه مدنی متامی

 خواستهای شهروندی ابتدایی و اساسی را در چار چوب گذار به دمو�راسی مطرح میسازد
 ولی هیچگاه بصورت مستقیم خواهان در دست گرفنت قدرت سیاسی نیست و این وظیفه را

 او از جامعه سیاسی  احزاب و گروههای سیاسی �ه وظیفه شان شر�ت در قدرت۰ندارد



 سیاسی و �نترل قدرت سیاسی است میخواهد �ه خواستهای جامعه مدنی را در عرصه
۰سیاسی مطرح ساخته و به این خواستها پاسخ مثبت گویند

 جنبش سبز �ه بخش مهم جامعه مدنی نوین است به دنبال در دست گرفنت قدرت سیاسی
منیباشد  بل�ه از افراد  رهبران و سیاسیون میخواهد �ه پاسخگوی خواستهای مردم باشند

۰بیان جایگزینی و یا الترناتیو سیاسی را در همین مورد ب�ار میبرند۰
 تا �نون نه در داخل ایران و نه در خارج از ایران هیچگونه راه حل سیاسی به جنبش مدنی

 در داخل ایران تا �نون نه �روبی و نه موسوی خواستار قبول رهبری۰پیشنهاد نشده است
 به همین۰سیاسی شده اند و در خارج از ایران هیچگونه راه حل سیاسی پیشنهاد نشده است

۰دلیل جامعه مدنی در �ل و بخش سبز ان در انتظار مانده است
 در پایان یاد اوری می�نم �ه گذار از دی�تاتوری به دمو�راسی بسیار پر خطر میباشد و �سانی

 فراموش�۰ه در این ازمایش شر�ت می�نند باید با مسولیت  زیاد به وظایف خود عمل �نند
 ن�نیم �ه ش�ست گذار از دی�تاتوری شاه به دمو�راسی باعث شد تا مردم ایران هنوز نتوانند

 ۰خود را از نظام دی�تاتوری اسالمی رها سازند
 

۲۰۱۱شاهرخ وزیری  ماه مارس  
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