ـﻢ و
ـﺶ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـ
ـﯽ و ﻧﻘـ
دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﻣﯿﻦ
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ واژه ی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮑﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ  ،ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺤﺮﯾﻒ اﯾﻦ واژه ﻫﺎ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را،
ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ داده ،و در ﭘﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد
دﯾﻨﻤﺪاران ،و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ” ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ” اﺳﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دﯾﻨﻤﺪاران  ،ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر)
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ( اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﻣﺮدم اﺳﺖ.
در اﯾﺮان  ،دﯾﻨﻤﺪاران ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ وﺧﻼء ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر،
ﺑﺎ زور و ﻓﺮﯾﺐ آن را از ﻣﺮدم رﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮررا در راﺳﺘﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ دوﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم آزاده ی اﯾﺮان
زﻣﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﺳﺖ داده و ﺑﯽ ارج ﺷﺪه اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ
دﯾﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه وﺑﺎ زور و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم زودﺑﺎور،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از ﻣﺮدم رﺑﻮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،و ﺳﺨﻨﯽ از آن

ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ دﯾﻨﻤﺪاران
ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ”.اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان “در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ۱۹۵۸ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮔﻮاه زﻧﺪه ی آن اﺳﺖ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ” ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری”
” دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﯽ
 ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده ی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد
“ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از دو ﺑﺨﺶ دﻣﻮس “ﻣﺮدم” و ﮐﺮاﺗﻮس ”
اﻗﺘﺪار  ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،و در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ آن “ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ”
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ  ” ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم  ،ﺑﺮ ﻣﺮدم و
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ “ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از
آن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد :
 -۱دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻬﻢ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮای آن را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
 -۲دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎره ﯾﯽ ازﻗﻮاﻧﯿﻦ )ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ واژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮای اداره ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﺪه ﻫﺎی  ۱۸و  ۱۹ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاران اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ،۱۷۸۸ﮐﻪ در آن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آزاد ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی
اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪده اﺳﺖ .
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از روی ” ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮس ”

ﭘﺎﺳﮑﺎل ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ژان ژاک روﺳﻮ ،در ﺳﺎل  ،۱۷۵۵آن را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎم ﭘﺎﺳﮑﺎل ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﮐﻠﻮرادو،
اﯾﻨــﺪﯾﺎﻧﺎ ،اوﮐﻼﻫﻤــﺎ ،وﯾﺴﮑﺎﻧﺴــﯿﻦ وﮐﺮﺳــﯿﮑﺎ ) دو ﺷﻬــﺮ آﺧــﺮ در
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯽ( ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﻮاه آن اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۸۹ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،
درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ی ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﮐﺮده اﺳﺖ،
از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ” .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﺮدم و
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ ) ”.ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ ﭘﯿﺶ از اﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ( .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دارد :
 -۱ﺑﻪ واروﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ” ،
ﮔﻮﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ “
 -۲ﺑﻪ واروﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮای ﺳﻮد ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم و در
راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در آن ﺳﻮدی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ازﮔﻮﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه
ی ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ  ،درراﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺧﺎﻧﻮاده و… ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اراده
را ﺑﺎ رای دادن ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﯾﮏ ﺗﻦ ،ﯾﮏ رای ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺮی اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 -۱در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺧﻮد
ﺳﻮی
اﯾﻦ
:

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮاﺑﺮی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ” رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ” آزاداﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺪی ﺑﺮای آزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه ،آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ،آزادی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ  ،آزادی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ )رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ( و ﻓﻘﺪان ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و…
 -۳وﺟﻮد دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن آﻧـﺎن ﻗﻀـﺎت آن را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑﺎﺷﻨـﺪ  ،ودوﻟـﺖ و ﻣـﺮدم
ﺑﺮدادﮔﺮی آﻧﺎن ارج ﻧﻬﻨﺪ.
اﻓﺰوده ﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ  ،ﭼﻮن آزادی اﺣﺰاب ،ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ،آزادی ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن )رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ(
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و روﺷﻦ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
 -۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات و ﺑﻪ وﯾﮋه
ازﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺪارات در دﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :
ﯾﮑﻢ ـ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ آزاد ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ،در راﺳﺘﺎی آﮔﺎه ﺷﺪن
آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت.
دوم ـ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ  ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
ﺳﻮم ـ دادﮔﺮی ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داد ﻣﯿﺴﺮ
ﺳﺎزد.
ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ درﺑﺎﻻ آﻧﺮا ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﮔﺬرا ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
دام اﻫﺮﯾﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری( را ﺑﺎ آن ﭼﻪ در

اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
 -۱ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آزادی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و …
در درازای ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻼی دﻏﻞ ،در ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺮدم آزاده ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻬﻦ را از ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ در
ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﮐﺸﻮر )رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ( ﺑﯽ
ﺑﻬﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ودر اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ و واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن،
ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
 ۲ـ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه …
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز روی ﮐﺎرآوردن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻘﻮق وآزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺣﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻼﯾﺎن و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺎ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪ .در راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺻﻞ  ۲۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺪ ،و از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن رای ﮔﯿﺮی ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر اﺻﻞ  ۳۷و ۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺰاران
ﺗﻦ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده و در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ
ﮐﻪ وﺟﺪان ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آزاده ﯾﯽ را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ ،دﺳﺖ زد.
 ۳ـ وﺟﻮد دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن ﻣﺮدم)رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( .ﻓﺴﺎد ﻣﻼﯾﺎن
در ﺗﺎراج ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺎ دﻻر از) ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده اﻧﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎ از ﻣﻼﯾﺎن
ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی آﮔﺎﻫﺎن دزدی در ﻫﻤﻪ ی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰوده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺪاده اﻧﺪ.
 ۴ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ،ﺑﻪ وﯾﮋه
از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺪارات در دﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ…
اﺻﻞ ﯾﮑﻢ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺪه و ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
داﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارد ،وی ﻫﻤﻪ ی اﺧﺘﯿﺎرات را در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎم وﻻﯾﺖ

ﻓﻘﯿﻪ  ،در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻼآﺧﻮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻧﺪارد ،وﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻼی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب در دزدی ﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﮑﺎری ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر)رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ( را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و رادﯾﻮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
وﺑﯿﺮون از آن ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ،
و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ آزادﯾﺨﻮاه اﯾﺮان،
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﯽ آزرم و ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺑﺎره ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی ﻫﻤﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ آﻧﺎن را دروﻏﮕﻮ
داﻧﺴﺘﻪ وﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :
 -۱از ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ دﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ و راه راﺳﺖ از
ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼب را ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽ داﻧﻢ.
 -۲ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و دﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ  ،ﮐﻪ
آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -۳اﺳﻼم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎًﮐﯿﺪ دارد.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دﯾﻨﻤﺪاران در
ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺪادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻری ﻧﺪارد، ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﯿﺪادﮔﺮ و ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ
اﺳﺖ  ،وﺑﺮای ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪ و دروﻏﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ ﯾﯽ و ﭘﺎﯾﻮران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰاز اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن
ﺑﯿﺪادﮔﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎوه ی آﻫﻨﮕﺮ ،ﻧﻤﺎد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﺑﯿﺪادﮔﺮی
اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ه ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮراز دﯾﻮ وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻻﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم آزاده ی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،
درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮدوش ﮔﯿﺮد.

ﻣﻨﺒﻊ  :ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

