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پيش تر اشاره شد که انقالب مداوم کنوني هر روز عمق بيشتري به خود ميگيرد و همخوان با این عمق گيري                                    

جبهه دوم  ("به بخشهاي مختلف این طيف وسيع            هاي خود را نيز به وجود ميآورد و در این روند                     "  شخصيت"
  . و شخصيتهاي آن محک ميزند") خرداد

 مبارزه در سطح کل        عمق گيري اکبر گنجي یکي از نشانه هاي بارز این                "  مانيفست جمهوري خواهي    "انتشار   
ه یاد آوریم که     به این سو دنبال کنيم باید ب        1350چنانچه بخواهيم مسير این روند را از اواسط دهه ي             .  جامعه است 

در اوان انقالب اکثریت بزرگي از جوانان ـ از جمله اکبر گنجي ـ به دنبال نيروهایي افتادند که به قول خود او                                     
 جایگاه روشني نداشته بلکه بسياري ]آنها[آزادي، دمکراسي و حقوق بشر نه تنها در گفتمان مسلط بر دهه ي پنجاه          "

اکبر ."  ز مواضعي کامال ایدئولوژیک، آزادي و دمکراسي را نفي ميکردند           به صراحت و ا    ]آن[از نظریه پردازان    
گنجي مسئله را به درستي ارزیابي کرده چرا که آزادي، دمکراسي و حقوق بشر نه تنها گفتمان خميني و پيروانش                         

زادي، نبود بلکه براي بخش بزرگ و تعيين کننده چپ نيز گفتمان اصلي و غالب، نه دفاع از امر دمکراسي و آ                                
کسب قدرت  "و  "  خرد کردن ماشين دولتي    "پيشبرد آن و ارتقا سطح فرهنگي ـ سياسي مردم، بلکه در درجه اول                    

بي جهت نيست که این بخش از چپ در حين انقالب و در سالهاي پس از آن به دنبال خميني راه افتاد                        .  بود"  سياسي
 180دها برخي از رهبران همان چپ با یک چرخش               اینکه بع .  و با تمام قوا از سرکوبهاي اوليه آن حمایت کرد              

" جامعه باز "خود را کنار گذاشته و این بار سرسپرده ليبرال ـ دمکراسي و                "  ضدامپریاليستي"درجه اي شعارهاي    
  . کارل پوپر شدند البته داستاني دیگر دارد، داستاني که با مسير پيشرفت فکري اکبر گنجي از بنيان متفاوت است

 در گفتمان رهبران ایدئولوژیک ـ       مثبتران اما با وجود آنکه از جهت آزادي و دمکراسي، نمونه اي                 نسل جوان ای  
 براي پيشرفت و ارتقاء خود در نظر        منفيچه در ميان راست و چه چپ ـ نيافت، ولي آنها را به عنوان نمونه هایي                   

جامعه مدني به وجود آورد، جنبشي       گرفت و جنبشي اصيل و خودساخته براي مبارزه در راه آزادي، دمکراسي و                  
  . که به همين دليل ریشه هایي عميق تر از جنبشهاي پيشين صدسال گذشته دارد

در راستاي همين عمق گيري آگاهي جامعه، باید یادآور شد که اکبر گنجي تا همين یکسال و نيم پيش، هنگام                                         
 زندان، مردم را به رأي دادن به او تشویق             انتخابات ریاست جمهوري به پشتيباني از خاتمي برخاست و از درون              

به این معنا که او هم به همراه            .   در شيوه تفکر اوست      کيفياخير اما نشان دهنده تغييري         "  مانيفست"انتشار  .  کرد
اکثریت مردم ـ مردمي که باز هم تا همين یکسال و نيم پيش بر این تصور بودند که ميتوان در چارچوب قانون                                   

دمکراسي  دست یافت و از این رهگذر معضالت بزرگ جامعه را حل کرد ـ اکنون نه تنها با این                     اساسي موجود به    
خط کشي قطعي ميکند ـ و خواهيم دید که از آن هم                "  اصالح طلبان حکومتي  "قانون اساسي بلکه با شيوه برخورد         

  . فراتر ميرود
گفته ميشود که هدف اکبر گنجي از نوشتن   :  دهتاکنون از زوایاي مختلفي به نقد کشيد ش       "  مانيفست جمهوري خواهي  "

چنين دیدگاهي تنها ميتواند از سوي جریاني ارائه            "  آخرین تالش او براي حفظ جمهوري اسالمي است           "این سند    
شود که نه تنها آزادي و دمکراسي جایي در گفتمان آن نداشته و ندارد بلکه کارش به ورشکستگي سياسي کشيده و                         

اش به ارتجاع، اکنون نيز لبه تيز مبارزه خود را متوجه گنجي کرده و بدین ترتيب ماهيت                         پس از خدمات گذشته       
  . ارتجاعي و ضدمردمي خود را نشان ميدهد

این کتاب از زاویه دید اپوزیسيون و بویژه چپ مدافع آزادي و مردم ساالري و برابري حاوي                            "گفته ميشود که      
نه تنها این حرفها زده شده بلکه از آن بهترش هم گفته شده و از این رو                   یا به سخن دیگر     "  نکته تازه و بدیعي نيست    

طبق این دیدگاه دفاع ما از اکبر گنجي در چارچوب دفاع کلي از آزادي و مردم                          .  جزوه آش دهان سوزي نيست      
ن چني.  ساالري و به عنوان یک زنداني سياسي در بند و به خاطر شجاعت او در انتشار چنين سندي باید باشد                                    

دیدگاهي فراموش ميکند که این نوشته در چه برهه تاریخي انتشار مييابد و از دید جامعه ایران و ضربه زدن به                               
شاه باید  "نباید فراموش کرد که طرح شعار          .  ، چه اهميتي پيدا ميکند      لحظه ي تاریخي ویژه     ارتجاع حاکم در این       

چرا که بسياري از نيروهاي سياسي از دهها سال پيش           "  حاوي نکته تازه و بدیعي نبود      "از سوي خميني نيز     "  برود
پس چه شد که این شعار رادیکال تر موفق به . را مطرح کرده بودند" مرگ بر شاه"از آن شعار بهتر و رادیکال تر       

  تکان دادن شاه از جایش نشد و آن شعار خميني شعار مردم شد و بنيان سلطنت پهلوي را به لرزه درآورد؟ 



هاي معين خود را به وجود ميآورد، شخصيتهایي که             "  شخصيت"ن است که لحظات تاریخي ویژه          درس تاریخ ای   
را دریافته  "  مسئله زمان "درک درستي از عميق ترین خواستهاي اکثریت مردم دارند و در لحظه ي تاریخي معين                   

سان آگاهي هاي شکل      مناسبترین شعار را براي بيان خواست عمومي مطرح ميکنند و بدین                 شرایط ویژه و در آن     
  . ناگرفته و پراکنده و ناپایدار را انسجام بخشيده و آن را به نيروي مادي بدل ميکنند

در ميان اصالح طلبان تفرقه مياندازد و اکنون جامعه           .  گنجي بيش از حد رادیکال است      "  مانيفست"گفته ميشود که     
لس است و خواستهاي اکثریت مردم از این حد          در شرایطي است که خواهان تصویب پيشنهادات اخير خاتمي به مج           

طرفداران این دیدگاه به    .  فراتر نرفته است و از این رو انتشار چنين سندي به وحدت جبهه ضد ارتجاع لطمه ميزند                  
 سال پيش به سر ميبرند و تجربه ي سالهاي اخير و سرخوردگي بخش بزرگي                   5 یا   4قرار هنوز در حال و هواي         

حکومتي  ـ بویژه خاتمي ـ از یک سو و          "  اصالح طلبان "له پينه کردن ها و عقب نشيني هاي         از مردم نسبت به وص    
  . سرکوبهاي پياپي ارتجاع از سوي دیگر را نميبينند

را آن چنان که هست باید پذیرفت و از آن حمایت کرد، باید                  "  مانيفست جمهوریخواهي "و باالخره گفته ميشود که        
 با گنجي نه    ایدئولوژیکقعيت ویژه دید و از این زاویه آن را ارزیابي کرد، برخورد              آن را در این مو     سياسياهميت  

مسئله اي را حل ميکند و نه به شرایط سياسي کنوني کشور یعني انسجام جبهه ي مشترک مردم عليه ارتجاع کمک                       
یط ویژه مبارزه در     به سخن دیگر، از این دیدگاه اگر این نوشته حاوي رادیکال ترین شعار روز در شرا                         .  ميکند

و نه بيرون آن ـ است، باید کوشش کرد بزرگترین جبهه سياسي را حول شعار                "  درون گود "درون ایران ـ یعني در      
بسيج و   "  تغيير بنياني و ساختاري قانون اساسي از طریق همه پرسي عمومي و از رهگذر نافرماني مدني                                   "

.  به هدف پراهميت فوق لطمه ميزنددر شرایط کنونياین سند  سازماندهي کرد و از این رو برخورد ایدئولوژیک به          
  آیا به راستي چنين است؟ 

به نظر من اگر بخش اول این دیدگاه منعکس کننده واقعيت کنوني جامعه ایران است و از اینرو نه تنها از مبارزه                             
ي جمهوري اسالمي و بنيانها و      جانانه اکبر گنجي عليه ارتجاع حاکم و نيز از موضع گيري او در برابر قانون اساس                

بنيانگذار آن باید به طور قاطع حمایت کرد، بلکه پشتيباني خود را از راه حل پيشنهادي عملي او نيز باید اعالم                                  
کرد، این مسئله اما مانع از آن نيست که نيروهاي سوسياليست نقد خود را به بخشهاي دیگر این سند بي هيچ پرده                             

  . ن کنندپوشي و به طور قاطع بيا
نخست آنکه انقالب مداوم کنوني ـ چنانچه نيروهاي ترقي خواه برخورد سنجيده و دقيق به                       :  و آن هم به چند دليل        

به این معنا که گرچه      .  روند پيشرونده و عمق گيرنده آن کنند ـ به هيچ رو در سطح کنوني اش متوقف نخواهد شد                        
م نيروها در برابر دشمن حاضر یعني ارتجاع حاکم و تجاوز              مبرم ترین خواست جامعه ایران هم اکنون تمرکز تما          

امپریاليستي است، اما این انقالب به حرکت خود ادامه خواهد داد و آلترناتيو ارائه شده از سوي اکبر گنجي براي                            
ست دوره پس از برداشته شدن مانع فعلي از جلوي پاي پيشرفت جامعه ایران نه تنها آلترناتيوي عملي و ماندني ني                         

به ورطه ي آن درغلتيده     "  جهان سوم "بلکه جامعه ي ما را درست به راهي خواهد کشاند که بسياري از کشورهاي                 
  . اند و اکنون مشغول دست و پا زدن در آن هستند

دوم و از آن مهمتر آنکه نيروهاي چپ وظيفه دارند که دید خود و برنامه خود براي آینده ایران را بي آنکه                                             
یدي به خود راه دهند بيان دارند و اگر چنين نکنند نه تنها به وظيفه تاریخي خود عمل نکرده اند بلکه       کوچکترین ترد 

وظيفه ي نيروهاي چپ این      .  باز هم و براي چندمين بار نه به پيروزي انقالب که به شکست آن کمک خواهند کرد                    
يگيري چون اکبر گنجي ـ و تا آنجا که به            از دمکراتهاي پ   حمایت قاطع است که در این لحظه تاریخي، در عين حال           

طور پيگير از دمکراسي حمایت ميکنند ـ تاریخ ليبرال ـ دمکراسي و سرنوشت کنوني آن را قدم به قدم شکافته و                             
  . اوضاع کنوني جهاني و پيامدهاي این نوع دمکراسي و این نوع راه حل براي آینده بشریت را روشن کنند

همه ي نوشته هاي نظریه پردازان بورژوا و سوسياليســت را مطالعه کرده و نيازي به                   گفته ميشود که اکبر گنجي       
در جواب باید گفت که روي سخن تنها به اکبر گنجي نيست بلکه به ميليونها جوان ایراني                    .  این روشنگري ها ندارد   

تبداد قرون وسطایي بوده     بعد از انقالب است که همچون گنجي، آنچه را لمس کرده و در تجربه عملي دیده اند اس                        
است، و آنچه در برابر آن به او ارائه شده تئوري هایي است که در کتابهاي بيرون از شمار نویسندگان نئوليبرال                             

نتيجه آنکه نسل جوان     .   سال اخير خروار خروار در ایران ترجمه شده اند            20غرب دیده ميشود ـ کتابهایي که در           
 دیده، و از سوي دیگر دمکراسي غرب را یا از طریق                در عمل جاع سياه را     ایران از یک سو تجربه سرکوب ارت        

و خالصه نسل جواني    .   و یا نوشته هاي امثال کاظم علمداري و صادق زیباکالم شناخته است              Baywatchفيلمهاي  
اي اخير  داریم که نه تجربه ملموسي از رژیم شاه داشته است و نه دمکراسي غرب را از نزدیک ـ و بویژه در ساله                       

نتيجه آنکه دفاع بي چون و چراي اکبر گنجي از خصوصي سازیهاي گسترده و                  .  و در آمریکا ـ تجربه کرده است        
" آزادي و دمکراسي  "باز کردن بي قيد و شرط دروازه هاي کشور به روي سرمایه هاي خارجي و اینهمان دانستن                     

وق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني باید              با این گونه اقدامات و تبعيت از خواستهاي بانک جهاني، صند                 
واقعيت این است که تا زماني که رابطه ي ميان ليبرال ـ دمکراسي در غرب و ارتجاع سياه                       .  مورد نقد قرار گيرد    

را تحليل نکنيم یا به عبارت دیگر تا زماني که به قول نوآم چامسکي                     "  جنوب"و  "  شرق"پيش سرمایه داري در       
را درک نکنيم محال است     "  در جهان سوم  "يکي و جدایي ناپذیر ميان سرمایه داري غرب و فاشيسم           رابطه ي دیالکت  

بتوانيم مکانيسم عقب ماندگي جامعه ایران و قدرت گيري سریع ارتجاع سياه در ایران و پيامدهاي آن را دریابيم تا                        
و عدالت اجتماعي ـ یعني خواستهاي         بتوانيم راه حل عملي، شدني و ماندني براي دستيابي به آزادي، دمکراسي                      

  . صادقانه اکبر گنجي ـ پيدا کنيم



افزون بر آن ما ضمن دفاع قاطع از دمکراسي در تمام مراحل انقالب، راههاي عمق بخشيدن به این دمکراسي و                           
  ـ یعني شکل کنوني آن در غرب که هميشه خطر لگدمال شدنش توسط اقليت حاکم وجود                   فرمالپيشبرد آن از شکل     

 آن که به راستي دمکراسي مردمي است و در نتيجه توده هاي مردم قادر خواهند                       اصيل و بنيادین  دارد ـ به شکل      
  . بود آن را از خطر دستبرد دشمن در امان نگهدارند را باید نشان دهيم

آن را مورد  اکبر گنجي هم باید نقاط قدرت و مثبت         "  مانيفست جمهوري خواهي  "به دالیل باالست که در برخورد به        
  . بررسي قرار داد و هم جنبه هاي ضعيف و پا در هواي آن را به نقد کشيد

***  
اکبر گنجي در این    .  مهمترین بخش نوشته را در فصول اول و دوم ميتوان یافت            .  شامل شش فصل است   "  مانيفست"

و آنها را از نزدیک تجربه       دو فصل با مسائلي دست و پنجه نرم ميکند که نه تنها از نزدیک با آن سروکار داشته                         
از فصل سوم به بعد       .  کرده بلکه دانش وسيعي درباره آنها دارد و از این رو بر موضوعات مطروحه تسلط دارد                       

جزوه دچار ضعف اساسي ميشود چرا که او وارد مقوالتي ميشود که یا از آنها اطالع کافي ندارد و یا از البالي                               
 حاکم به آنها رسيده است بي آنکه تجربه ملموس، دست اول و مستقيمي از                      کتاب هاي نظریه پردازان مدافع نظام       

تردیدي نيست که محدودیت او در جامعه ایران و زندگي تحت شرایط استبداد آخوندي و بعد هم                          .  آنها داشته باشد   
 گرفتاري چند ساله اخيرش، وسعت دید او را نسبت به دمکراسي غرب، شرایط کنوني جهان و شيوه برخورد                                  

آمریکا با دیگر کشورها ـ بویژه با کشورهاي خاورميانه ـ طوري محدود ميکند که در واقع نظرات او در این زمينه                      
به همين دليل نيز آراء و عقاید او در دو              .  و راه حلهاي درازمدتش براي جامعه ایران را سخت مسئله ساز ميکند                

در .  بلکه با اطمينان و به شکلي برنده پيش ميروند              فصل اول جزوه، نه تنها از انسجام دروني برخوردار است                   
فصول بعدي هنگامي که او به مقوله ي رابطه ميان برابري و آزادي، تعریف سوسياليسم، ليبراليسم و غيره ميرسد                      

  . سخت پایش ميلنگد و نوشته در آنجا نه تنها انسجام خود را از دست ميدهد بلکه آشکارا لرزان و پا در هوا ميشود
***  

که در آن نظریه پرداز اصلي          "  جمهوري خواهي در برابر مشروطه خواهي         "در فصل اول نوشته، زیرعنوان          
اصالح طلبان حکومتي یعني سعيد حجاریان را هدف گيري ميکند، گنجي نقدي رادیکال از بنيان هاي قانون اساسي                   

ین دو قدرتمندترین نهاد حکومتي را نه تنها          به این معنا که از همان ابتدا ولي فقيه و شوراي نگهبان یعني ا                  .  ميکند
  :غيردمکراتيک بلکه مغایر با اصل عدالت ارزیابي کرده و مينویسد

  ."اینکه فردي قدرت مطلق را در دست گرفت، اولين چيزي را که از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است"
ساسي نگهباني کند را این طور زیر ساطور        و سپس شوراي نگهبان و اصوال فکِر داشتن نهادي ثابت که از قانون ا               

  : ميبرد
اگر گفته شود قانون اساسي نيازمند یک یا حتي چند نهاد نگهبان قانون اساسي است، در آن صورت این پرسش                            "

چنين نقد رادیکالي ما را به یاد نقد مارکس از مقررات                   "  مطرح ميشود که چه کسي باید مواظب نگهبانها باشد               
آموزش ]  دولت پروس [از نظر ایشان      :  "او در آنجا مينویسد     .   سال پيش مياندازد     160س در    سانسور دولت پرو   

واقعي فرد همانا نگهداشتن او در قنداق در سراسر زندگي است، زیرا انسان به محضي که راه رفتن یاد گرفت                                 
 اما اگر همه ي ما در         .زمين خوردن را هم یاد ميگيرد و تنها در اثر زمين خوردن است که راه رفتن یاد ميگيرد                        

قنداق نگه داشته شویم چه کسي ميماند که ما را قنداق پيچ کند؟ اگر همه در گهواره بمانيم چه کسي گهواره مان را                            
مجموعه آثار ـ چاپ انگليسي ـ جلد اول ـ          ."  (تکان خواهد داد و اگر همه زنداني باشيم چه کسي زندانبان خواهد بود              

  ) 152صفحه 
جمهوري   و     (Checks and Balance)"  نظارت و کنترل   " گنجي در برابر این نظام، سياست            بدیل پيشنهادي    

مهم آنکه به نظر گنجي در        .   است، سيستمي که در آن سه قوه مقننه، مجریه و قضائيه از هم جدا هستند                     تمام عيار 
اي قوانين وضع شده از سوي      دو قوه ي دیگر یکي مسئول اجر       .  ميان این سه قوه، قوه مقننه بر دیگر قوا تفوق دارد           

که "  جمهوري تمام عيار  "از نظر او در     .  نمایندگان مردم است و دیگري مسئول قضاوت در مورد اجراي آن است             
نظامي کامال وکالتي است، هيچ قدرتي از انتخاب مستثني نيست و نمایندگان مردم در جریان رقابتي تمام عيار                                

این پيشنهادات اکبر گنجي نشان ميدهد که او یک دمکرات           .  اب مجدد هستند  انتخاب شده و به طور ادواري تابع انتخ        
در تدوین این نظام اما او صحبتي از نقش اهرمهاي قدرتمند اقتصادي و یا دستگاههاي ارتباط جمعي                       .  پيگير است 

  . در چنين انتخاباتي و اینکه این اهرمها توسط چه بخشهایي از جامعه کنترل ميشوند به ميان نميآورد
جمهوري :  "او سپس تفاوت ميان جمهوري دمکراتيک و دولت مطلقه را به درستي چنين ارزیابي ميکند                                          

دوخته شده و دولت مطلقه جامعه اي است که در           "  انسان محق "جامعه اي است که در حد قد و قامت           )  دمکراتيک(
  ." دوخته شده" انسان مکلف"اندازه 

خواهيم دید که او از این جهت سخت دچار          ."  ئولوژیک بي طرف است   جمهوري مدرن از نظر اید    "از نظر  گنجي     
جمهوري تمام  "گنجي به راستي به این باور رسيده است که اعتقاد داشتن به نظام سرمایه داري و                              .  تخيل است 

ه ایدئولوژیک نيست و تنها آنهایي که با نظام سرمایه داري به مخالفت برميخيزند ـ چه نيروهاي پيش سرمای                    "  عيار
دولتهاي "داري و ارتجاعي از یک سو و چه نيروهاي سوسياليستي از سوي دیگر ـ نيروهایي ایدئولوژیک اند و                           

از این رو البد کانت، هگل، ماکس وبر، فن هایک و کارل پوپر عين حقيقت را ميگویند و                       .  ميسازند"  ایدئولوژیک
  ! قرار دارند" ایدئولوژیک"خارج از قلمرو 

و از  .  نه دین دولتي دین است و نه دولت دیني، دولت          :  هميتي را متذکر ميشود مبني بر اینکه       گنجي سپس مطلب پرا   
  ." است) متناقض(مفهومي پارادوکسيکال ) جمهوري دیني(مردم ساالري دیني ": آنجا به این نتيجه گيري ميرسد که



اصالح " از بسياري دیگر از         او با رسيدن به این نتيجه گيري صف خود را نه تنها از خاتمي و حجاریان بلکه                            
هاي موجود در   )تابو(در همين فصل اول، نویسنده تمام محرمات        .  حکومتي و بيرون از حکومت جدا ميکند       "  طلبان

ميان نه تنها اصالح طلبان درون و بيرون حکومت بلکه ملي ـ مذهبي ها و حتي بخشي از چپ را به کناري زده و                            
این کار گنجي نه تنها یک تغيير کيفي و ارزشمند در           .  ه و زیر سئوال ميبرد    مستقيما شخص خميني را به چالش گرفت      

  : او ميپرسد. جنبش درون ایران است بلکه عملي به راستي شجاعانه و دمکراتيک نيز هست
" ميزان راي مردم است     "که شعارش را به صورت          [ هيچگونه تعارضي بين جمهوري تمام عيار              ]خميني[آیا  "

ني بر والیت فقيه احساس نميکرد؟ اگر روزي مردم اعالم کردند حکومت دیني را قبول ندارند و                     و نظام مبت   ]ميداد
 "ميخواهند نظام دیگري را جایگزین آن کنند آیا رأي و خواست آنها معتبر است؟

  : او سپس براي نشان دادن دورویي و ریاکاري خميني در این زمينه مينویسد
اول ـ  :  نظرات ایشان به دو دوره تعلق دارد      .  دیدگاه آیت اهللا خميني راهگشا باشد     یک تفکيک مهم ميتواند در زمينه       "

  ." دوم ـ دوره استقرار و تثبيت نظام جدید. دوره تغيير رژیم پيشين و تاسيس نظام جدید
او سپس با نقل قولهاي وسيع و متعدد از مصاحبه ها و گفتارهاي خميني قبل از انقالب و بعد از آن با شاهد و                                         

نکته ي پراهميت دیگري که گنجي       .  مدرک تناقض و دوروئي در رفتار و کردار او را در این دوره برمال ميسازد                  
براي افشاي خميني در پنهان کردن اهداف واقعي اش مطرح ميکند، عبارت از درسهاي فقهي او در نجف درباره                         

به .   قدرت گيري اش به زبان نميآورد         حکومت اسالمي است، مسئله اي که در ماههاي قبل از پيروزي انقالب و                   
سخن دیگر گنجي آشکارا نشان ميدهد که خميني چگونه اهداف واقعي خود را نه تنها از دید مردم ایران و جهان                              

خميني تازه در   .  پنهان کرد بلکه مقاصد خود را ـ جز براي محارم نزدیکش ـ از اکثر اطرافيان خود نيز پنهان کرد                      
  .  براي نخستين بار مسئله والیت فقيه را پيش ميکشد1358 شهریور 23تاریخ 

  : او سپس محتواي والیت فقيه را شکافته و مينویسد
در "در حالي که     ."  دارند"  والیت"فقهاست بلکه آنها بر کليه مردم         "  حق"بر مبناي والیت فقيه نه تنها حکمراني          "

  " جمهوري، حاکمان وکالي مردم اند
حتي یک دليل عقلي براي       "و سپس اضافه ميکند که         "  مردم است "  ولي"ه حکمران    بر مبناي نظریه والیت فقي      "

  " اثبات والیت فقيه وجود ندارد
  : او ضمن نقد جانانه و مستدل خود از والیت فقيه اصالح طلبان حکومتي را به باد انتقاد گرفته و مينویسد

گویي که در دانش        .  ت اهللا خميني اند       برخي از اصالح طلبان، مدعي قرائتي جمهوري خواهانه از آراء آی                         "
هرج و مرج مطلق حاکم است و لذا هر کس مجاز به هر قرائتي حتي                  )  تفسير گفتار و نوشتار بزرگان     (هرمنوتيک  

  ." متعارض با متن است
گنجي در همين جا اینان را به دوروئي و                 .  روي سخن گنجي آشکارا با افرادي چون حجاریان و خاتمي است                    

  . از وجود خميني ميکند تا بزعم خودشان او را در جبهه دوم خرداد نگهدارند" اري براي مقاصد سياسياستفاده ابز"
  : او ابتدا ميپرسد. در فصل دوم جزوه مسئله اصالح پذیري نظام به چالش گرفته ميشود

  " دارد؟آیا امکان اصالح ساختاري نظام جمهوري اسالمي ایران و تبدیل آن به جمهوري تمام عيار وجود "
  " از نظر قانون اساسي و در چارچوب آن خير.  ممکن است و از نظر تجربي همعقلي و فلسفياز نظر : پاسخ"

او سپس یک یک مواد قانون اساسي که کل نظام را به حلقه ي بسته اي فراي قدرت ارگانهاي انتخابي تبدیل ميکند                          
از آن پس   .  در چارچوب قانون اساسي موجود امکان ندارد      باز کرده و قدم به قدم نشان ميدهد چرا شکستن این حلقه              

یکایک ارگانهاي حکومتي، از دستگاه والیت گرفته تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت شکافته شده و                           
. قدرت آنها در خنثي کردن هرگونه حرکت مستقل ارگانهاي انتخابي و یا حرکت دمکراتيک مردم نشان داده ميشود                   

بخش از فصل دوم جزوه تفسيري گسترده و کوبنده از قانون اساسي جمهوري اسالمي براي نشان                   در مجموع، این    
  . دادن ماهيت ضددمکراتيک و عالج ناپذیري آن است

نابرابري زنان  و مردان، نابرابري مسلمان      :   نوع نابرابري هاي موجود در قانون اساسي اشاره ميکند         5او سپس به    
قيمومت (اب و بنده، نابرابري ميان مسلمان و نامسلمان شده، و نابرابري صنفي                            و غيرمسلمان، نابرابري ارب      

او ضمن محکوم کردن جنبه هاي غيرانساني و ضددمکراتيک هر یک از این مواد با تمام قوا به دفاع از                        ).  سياسي
عرفت شان در   حکومت حق کساني است که م      " را که بر مبناي آن        قيمومت سياسي حقوق زنان و اقليتها برخاسته و        

  .، سخت محکوم ميکند"زمينه دنيا و عقبا بيش از دیگران است و مردم عادي صالحيت حکومت ندارند
او در مورد    .  در این قسمت از جزوه اکبر گنجي تمام تابوها را باز هم شکسته و خود قرآن را به چالش ميگيرد                               

تمام آناني را که از طریق تفسيرهاي پيچ در پيچ                 نابرابریهاي نامبرده در باال وسيعا از قرآن نقل قول ميکند و                     
در واقع . درصدد توجيه جنبه هاي غيرانساني و ضددمکراتيک نظرات نهفته در این آیات اند به باد استهزاء ميگيرد         

گنجي در این بخش از نوشته ي خود، بي آنکه به عقاید مذهبي توده هاي مردم کوچکترین بي احترامي کند، اسالم                          
 را با تمام قوا زیر نقد ميگيرد و به طور مستدل جنبه هاي ارتجاعي و قرون                 نهاد ایدئولوژیک سياسي   یک   به عنوان 

در اینجاست که ميتوان گفت نسل جوان ایران ميتواند برخي  رهبران ایدئولوژیک                  .  وسطایي آن را برمال ميسازد      
  .  سرمشق خود قرار دهدمثبتکنوني را به عنوان نمونه هایي 

  : مين بخش از جزوه بحث بسيار جالبي را پيش ميکشد و مينویسداو در ه
 وکيل مردم نميدانيم بلکه       قيمرا برخالف نظر آیت اهللا خميني،          "  ولي فقيه "ممکن است اصالح طلبان بگویند ما          "

غيران اوال تنها راه اثبات والیت فقيه آن است که او را قيم و ولي ص                      :  این رویکرد دو اشکال دارد      .  مردم ميدانيم 
ثانيا حتي  .  دارند"  قيم"یا  "  ولي"بدانيم، اگر مردم صغير و محجور و یتيم نباشند دیگر چه نيازي به                   )  یعني مردم (



اینکه زمامداري فقط حق فقها باشد بزرگترین            .  اگر ولي فقيه قيم مردم نباشد هم شکل نابرابري حل نخواهد شد                    
  ." الري تعارض دارداین نوع نابرابري قطعا با مردم سا. نابرابري است

نوع فقاهتي یعني حجاریان     "  مشروطه خواه "گنجي در صفحات پایاني فصل دوم جزوه خود، باز هم نظریه پرداز                 
ميشود بين نظریه والیت فقيه      "و از این رو      "  جمهوري اسالمي ماهيتي قراردادي و عقدي دارد       "را که معتقد است      

به چالش  "  براي مشروعيت خود باید رضایت مردم را داشته باشد           این نظام   "یعني  "  و جمهوریت قائل به جمع شد       
  : گرفته و مينویسد

اوال مشکل نابرابري را حل نميکند و لذا جمع والیت فقيه با جمهوریت                           :  این رویکرد دو اشکال عمده دارد           "
  ". ثانيا بنيانگذار جمهوري اسالمي چنان تصوري از عقد نداشت. ناممکن است) دمکراسي(

 در اندیشه آیت اهللا خميني هيچگاه به        مصلحت:  "کته پراهميتي را به حجاریان گوشزد ميکند مبني بر اینکه         و سپس ن  
او در برابر استدالل ." است" مصلحت نظام"معناي مصلحت عمومي یا مصلحت مردم نيست بلکه همه جا سخن از        

تساهل، مدارا، اعالميه حقوق بشر و         دمکراسي، پلوراليسم،    :  "حجاریان، به مصباح یزدي حق ميدهد که مينویسد           
  ." حق قانونگذاري ندارد) یا نمایندگانش(جامعه مدني با فقه تعارض دارد و بر مبناي علم فقه، بشر 

گنجي در این فصل جزوه، نه تنها حجاریان بلکه سروش، مجتهد شبستري و مصطفي ملکيان، سه نفر دیگر از                               
جمع حکومت  "در جواب سروش که      .  را به چالش ميگيرد    "   طلب اصالح طلبان مشروطه  "نظریه پردازان اصلي     

  : و دمکراسي را ممکن ميداند، مطلب مهمي را به این صورت مطرح ميکند) جامعه ایماني(دیني 
هيچ کس مدعي نبوده و نيست که ایمان آزادانه و متکثر با دمکراسي تعارض دارد بلکه پرسش این است که آیا                              "

 داراي فقهي است که مدعي تامين سعادت و بنياد آخرت از طریق دولت دیني ميباشد و                      جمع دمکراسي با دیني که     
  " مصالح دنيوي و اخروي آن در عرض یکدیگرند ممکن است یا نه؟

  : و بدین سان و در دنباله بحث فوق به دفاع قاطع از سکوالریسم برخاسته و مينویسد
  ." از نهادهاي دین بنياد است) ثل دولتم(سکوالریسم به معناي جدایي نهادهاي عقل بنياد "

گنجي در اینجا دوباره با تمام قوا به دفاع از حقوق زن برخاسته و دفاع سروش از نابرابري زن و مرد در اسالم را                
  .سخت محکوم ميکند

بلکه به  در پایان این فصل گنجي از همه ي اینها هم فراتر رفته و در برابر سروش، نه تنها کتاب آسماني مسلمانان                         
را در مغایرت کامل با دمکراسي ارزیابي ميکند و باالخره از این موارد                "  متون، کتاب و سنت   "طور کلي همه ي      

  :به این نتيجه اساسي ميرسد که
. در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي و نظام مبتني بر آن، امکان تاسيس نظامي دمکراتيک وجود ندارد                     "

و از این روست    ."   به قانون اساسي اعتقاد داشته باشد نميتواند مردم ساالري را طلب کند               لذا اگر کسي صادقانه   .  .  
  ." اسيس نظام دمکراتيک منوط به تغيير قانون اساسي استت"که 

گنجي در فصل دوم جزوه اش، با به چالش گرفتن خميني و بزرگاني چون عالمه طباطبایي، از نظر ترقي خواهي                        
حکومتي بلکه بسياري از اصالح طلبان بيرون از حکومت و کل ملي             "  اصالح طلبان "همه ي   و رادیکاليسم نه تنها     

ـ مذهبي ها و بخشي از مليون را پشت سر ميگذارد و با نقد آیات قرآني نه تنها همه ي آنها بلکه شریعتي و تمام                                     
  . نيروهاي سياسي مذهبي در داخل و خارج کشور را پشت سر ميگذارد

در آن است که از بطن جنبش مذهبي و با قلم یکي از مدافعين سرسخت پيشين خميني سرچشمه                          اهميت نقد گنجي     
آشنایي وسيع او با آثار خميني و دیگر بزرگان و نظریه پردازان شيعه ، مطالعه وسيع او از ادبيات                                      .  ميگيرد

به عنوان یک زنداني     ، شرایط او     "جنوب شهر "بورژوایي، تجربه او به عنوان فردي از یک خانواده کارگر از                   
اکبر گنجي  .  در این برهه تاریخي معين ميدهد     "  مانيفست"گرفتار در چنگال دشمن، همه و همه اهميتي ویژه به این             

البته به خاطر شجاعت و نترس بودنش، به دليل صراحت و پيگير بودنش، جایگاهي خاص در جامعه پيدا ميکند و                        
 اش در بيرون کشور بزرگترین شمار خوانندگان را داشته، در ماههاي               اگر در هفته هاي اخير شاهد آنيم که جزوه          

او که در آن افشاگري      "  عاليجناب سرخپوش "کتاب  .  آینده شاهد دست به دست شدن جزوه او در ایران خواهيم بود              
هاي تاریخي و تعيين کننده اش در مورد قتل هاي زنجيره اي صورت گرفت چند سال پيش یکي از پرفروش ترین                         

محبوبيت این کتاب در درجه اول به خاطر افشاي ماهيت هاشمي رفسنجاني یکي از غدارترین،                                    .  تابها شد  ک
آن کتاب گنجي در واقع زندگي سياسي رفسنجاني را در مجلس              .  نابکارترین و مشکوک ترین مهره هاي رژیم بود         

  . به پایان ناميمون خود رساند و از این طریق ضربه اي کاري به رژیم زد
 آن زمان اکبر گنجي هنوز به اصالحات در چارچوب قانون اساسي و به خاتمي به عنوان مرد عمل و شخصي                          در

  . توانا به این کار اعتقاد داشت
اینکه اکنون او شخص خميني را به چالش گرفته به معناي آن است که خط و خطوط کشيده شده و بنيانهاي رژیم به                         

اخل گرچه اکنون در برابر این سند عموما سکوت کرده اند، اما تا کي ميتوانند               اصالح طلبان د  .  چالش گرفته شده اند   
موضع گيري آنان در قبال این جزوه صف بندي هاي سياسي را آشکارتر و روشن تر و مبارزه                                 .  سکوت کنند 

  . سياسي را قدمي بزرگ به پيش خواهد برد
قانون )  تاریخ اتمام نوشتن جزوه      (81تا فروردین سال     سئوالي که در اینجا پيش ميآید این است که آیا، اکبر گنجي                 

جمهوري  به   جمهوري اسالمي اساسي را واقعا مطالعه نکرده بوده و این واقعيات را درباره غيرممکن بودن تبدیل                  
 نميدانسته است؟  و یا به راستي او هم چون خاتمي و حجاریان بر این اعتقاد بوده است که در چارچوب                           تمام عيار 

قانون اساسي ميشود نوعي دمکراسي الاقل قابل تحمل به وجود آورد و طي یک پروسه طوالني مسالمت آميز         همين  
  ميتوان نظام را به سوي دمکراسي واقعي پيش برد؟ 



 پاي صندوقهاي راي رفتند، به         76 خرداد    2به نظر ميرسد که گنجي نيز مانند اکثریت بزرگي از مردم که در                        
ه است که ارگانهاي انتخابي یعني قوه مجریه و مقننه قادر به کوتاه کردن دست ارگانهاي                    راستي بر این تصور بود     

 سال گذشته با روشني هر       5تجربه  .  انتصابي بوده و جامعه را به طرف باز شدن و آزادي و دمکراسي خواهد برد                 
بر آن قادر به فلج کردن         و با تکيه      در چارچوب همين قانون اساسي     چه تمامتر نشان داد که ارگانهاي غيرمنتخب           

" لباس شخصي "تردیدي نيست که نيروهاي ضربتي       .  رئيس جمهور، مجلس و هر ارگان انتخابي دیگر خواهند بود           
و غيره گاه ميتوانند خارج از چارچوب قانون اساسي دست به سرکوب و ضرب و جرح و حتي                             "  حزب اهللا "و  

 پس از سرکوب جنبش دانشجویي ـ اکثر سنگ اندازیهایي که بر             کشتار هم بزنند، اما الاقل در سه سال اخير ـ بویژه           
. سر راه مجلس و رئيس جمهور شده است در چارچوب همين قانون اساسي و با توسل به آن صورت گرفته است                           

به مجلس در مورد توقف بحث درباره قانون مطبوعات بود ـ دخالتي که              "  نامه رهبر "بهترین و بارزترین نمونه آن      
ب قانون اساسي صورت گرفت و در عين حال ضربه اي خرد کننده به مجلس، به رئيس جمهور، به                              در چارچو 

  .  مردم باتجربه ملموس خود درس تاریخ را فرا ميگيرند. مطبوعات و اصل آزادي بيان بود
  ادامه دارد 
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