دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑﻮﯾﮋه
آن دﺳﺘﻪ از »روﺷﻨﻔﮑﺮان«ی ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﮔﯿﺮ
ﮐﺮده اﻧﺪ

ﻫﺎدی ﻣﯿﺘﺮوی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﻫﻦ »ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن«
را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ واژه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﻣﻮ و ﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دری آﻧﺮا ﻧﻈﺎم »ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اداره ﺷﻬﺮ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﺟﻬﺖ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷﻬﺮداری ،ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ و ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر و
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﭼﻪ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻮروﺛﯽ و ﭼﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﮐﺸﻮر ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ
ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺴﺖ ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد و در روﻧﺪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اش ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ،ﺑﻄﻮر
داﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزان ﺗﺮ و ﮐﻼن ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﮐﺎر و ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﭼﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ و ﭼﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن دوران
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ ﻫﺮﯾﮏ
ﺑﻔﺮاﺧﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد؛ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎوات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺖ.
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ و
»ﺧﺪا و ﺷﻪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن« در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻤﻼ اﺷﺮاﻓﯿﺖ
زﻣﯿﻨﺪار و ﻣﻔﺘﺨﻮاران ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
در ﻗﺪرت؛ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻬﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ،
ﺳﻌﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺠﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﻣﻨﯿﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻗﻠﯿّﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ

اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺮدم
ﺑﺠﺰ ﺳﻮﯾﯿﺲ اﺟﺮا
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺨﺮج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!

ﺧ ُﺐ ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
و اﻧﺒﻮه و ﮐﻼن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮏ ﭼﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﻮد .اوج اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را اﻣﺮوز در ﺻﻨﺎﯾﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدد.
ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﻧﺞ ،ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻖ
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از زن و ﻣﺮد
ﺗﺎ ﮐﻮدک و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ،ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ،ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن)در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ( و ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ )در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﻧﮑﺘﻮﻟﻮژی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﮐﻮﭼﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ و داﯾﻤﺎ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ارﺗﻘﺎی ارزش ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻮﺷﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺧﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺪاوم و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺮﻣﺪﻋﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ در ﯾﻮﻧﺎن و ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﭼﯿﻦ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺳﺖ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺖ و ﺗﺎ آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﻮ
ﻃﺒﻘﺎت و اﻟﻐﺎی دوﻟﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﺪ ّه از
»روﺷﻨﻔﮑﺮان« ﻣﺪﻋﯽ و از ﺧﻮد راﺿﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ؛ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه دارد؛
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد ﻃﯽ
ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﮐﺸـﻒ ﻧﻔـﺖ در ﺳـﺎل  ۱۸۹۶در ﺟﻨـﻮب اﯾـﺮان،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ،از ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
اﯾﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ای را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﯾﺮان را ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻠﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﺒﻞ ،راﻧﺖ ﺧﻮار و دﻻل ﺻﻔﺖ
ﺑﺎرآورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در اروﭘﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺧﺪا و
ﺷﻪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎوات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺛﺒﺖ
و اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮﻏﻢ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮون
رﻓﺖ از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﻧﺸﻮﻧﺪ!
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آزادی و
ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮور ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺑﺮادری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از »روﺷﻨﻔﮑﺮان« اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد و اﺣﺴﺎس رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻨﺪاری ،ﺑﻨﻮﻋﯽ

دﯾﮕﺮ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﯿﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ!
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درﮐﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ـﯽ از
ـﺎﺑﻪ ﯾﮑـ
ـﻪ ﻣﺜـ
ـﯽ را ﺑـ
ـﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧـ
ﻋـ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﺮا ﺑﺴ ُﺨﺮه ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ!
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺮف از دوﻟﺖ ﻧﻮع ﮐﻤﻮن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
روزﻣﺮه ﻫﯿﭻ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﻮش
ﻫﺎ را ﻣﯽ آزارد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان درج ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج ﺧﻮد
را ﻧﺪارﻧﺪ!
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ از ﺧﻮد راﺿﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺻﺒﻐﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ درک از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﻢ از دﯾﺮﺑــﺎز در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﻢ دﻫﻘــﺎﻧﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﻢ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و
در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،در اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﭗ
و اﻧﺤﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ راﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را ﻧـﻪ ﻣـﯽ ﻓﻬﻤﻨـﺪ ،ﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻫﻤﻨﻈﺮان ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎل رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﻫﻢ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻠﯽ
از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ از اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺘ ّﮑﯽ ﺑﺮ
ﺣﺪا و ﺷﻪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ،آﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﮔﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ؛ ﭼﻪ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﭼﻪ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی؛ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

زﻧﺪه ﺑﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!
ﻫﺎدی ﻣﯿﺘﺮوی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ

ـﯽ در
ـﭗ و دﻣﮑﺮاﺳـ
ـﯿﻮن ﭼـ
اﭘﻮزﯾﺴـ
اﯾﺮان از ﻓﺮاﻣﺮز دادور
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ِ دﻣﮑﺮات و ﭼﭗ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ِ آﯾﻨﺪه ای آزاد،
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﻮرزﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻻتِ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖِ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در راﺳﺘﺎی ِ اﻫﺪافِ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﭼﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ِ واﻗﻌﯿﺎتِ ﻋﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺢ ِ ذﻫﻨﯿﺎت ﻣﺮدم و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزﺷﻬﺎی ِ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎرِ ﺳﺎﯾﺮ ِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزات
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺠﻠﻮ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻮﻻتِ ﻓﮑﺮی در راﺳﺘﺎی ِ اﯾﺠﺎد ِ اﻧﻘﻼبِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ِ
ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪِ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻣﺪاﻓﻊ آن و در اﻣﺘﺪاد ِ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻼشِ
ﻣﺼﻤﻢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎنِ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و
ﻣﺒﺎرزاتِ ﺟﻨﺒﺸﯽ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز “ﺑﺮای ِ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن و
آﻣﻮزش” دارد )اﺧﺒﺎرِ روز 10 :ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻣﺎزﯾﺎرِ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻧﮋاد(  ،در
آﻧﺼﻮرت ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در آﻧﺼﻮرت ،اﮔﺮ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﺨﺶ ِ ﭼﭗِ آن ،ﻧﯿﻞ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺪه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻦ
ارزﺷﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮوﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از
ﺳﻮی ِ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ

ﭘﺪﯾﺪهِ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻫﻤﺠﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ ِ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮنِ
اﻗﺘﺼـﺎدﯾﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﻤـﻮده ،اﺳـﺘﻘﺮارِ آﻧـﺮا ﺑـﺮای ِ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖِ اﻧﺴﺎﻧﯽ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ِ
واﻗﻌﮕﺮا وﻇﯿﻔﻪِ ﺳﺘﺮگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ِ آن داﻣﻦ زده ،وﺟﻮد آﻧﺮا ﺑﺮای ِ اﯾﺠﺎد ِ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪِ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ،ﺗﺤﺖِ ﻟﻮای ِ اﺧﺘﻨﺎق ِ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ِ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎرزاتِ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒِ اﺟﺘﻤﺎﻏﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ،زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ِ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻤﻠﻮ
از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ )ب.م .ﺑﺮای ِ آزادی ِ ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﮑﻞ،
اﺟﺮای ِ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻄﻮرِ ﺷﻔﺎف ،آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و …( و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ
)اﯾﺠﺎد ِ ﻣﻮازﯾﻦ درﺳﺖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖِ ﺗﻮزﯾﻊ ِ ﻋﺎدﻻﻧﻪِ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و
دﯾﮕﺮ ﺛﺮوﺗﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ِ ﻣﺜﺎل ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪِ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ِ
 6اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻮی ِ ﺷﻮرای ِ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ِ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ِ ﺻﻨﻔﯿﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان
ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در روزﻫﺎی  13 ،12و  14اﺳﻔﻨﺪ از ﺣﻀﻮر در
ﮐﻼﺳﻬﺎی ِ درس ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪِ آزادی ِ ﻓﻌﺎﻻنِ
ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از زﻧﺪان ،رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ و آزاد
ﺗﺸﮑﻠﻌﺎی ِ ﺻﻨﻔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻮدﺟﻪِ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺧﻂ ِ ﻓﻘﺮ ،ﺿﺮورت ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﮔﺎه ،ﺗﻮﻗﻒ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪارس و اﺟﺮای اﺻﻞ  30ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﭙﺮدازد.
در ﻣﯿﺎنِ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎنِ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭼﭗ در داﺧﻞ ِ ﮐﺸﻮر راه ﺣﻞ ﻫﺎی ِ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﮔﺮدابِ ﻣﺎﻟﯽ-ﻣﺴﺘﻘﻼﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی “ﻧﻈﺎرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ”داﺷﺘﻪ”،
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ “ﺗﺼﻤﯿﻤﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ” ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﮔﺮدد .در ﻣﯿﺎنِ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ و در ﺣﯿﻄﻪِ
ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ “ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ” اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ )ﻓﺮﯾﺒﺮز
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ،ﺣﺒﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻬﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ:اﺧﺒﺎر روز 8،ﻗﻮرﯾﻪ.(2019
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎزﯾﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻠﺰﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪِ “ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ،
ـﯽ و
ـﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻨﻔﯽ ،ﻣـ
ـﺪاﻧﯿﺎن ﺻـ
ـﺶ زﻧـ
ـﺎری…،ﮐﻮدک آزاری…اﻓﺰاﯾـ
ﺑﯿﮑـ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ” ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﺠﺎد “ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎه ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ
“ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ،ﺳﻨﮓ رود ،آق ﺗﭙﻪ ،ﻫﭙﮑﻮ ،آذر آب ،ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد” ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻏﺘﻪ اﻧﺪ) .اﺧﺒﺎر روز 10 :ﻓﻮرﯾﻪ .(2019

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻنِ ﭼﭗ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺪار ﮐﺎرزار
ﺑﺮای ِ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪِ ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ِ اﻣﺮوزﯾﻦ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺪونِ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ادارهِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖِ ﺗﻮده ﻫﺎ در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻣﺼﺪرِ اﺧﺘﯿﺎرات در ﺣﯿﻄﻪِ ﻧﻔﻮذ ِ ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﺛﺮوت
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪاران اﺳﺖ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪِ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ِ
ﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهِ ﻣﺮدم )ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ،زﺟﻤﺘﮑﺶ و
ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺻﻮرت اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ،
آﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻬﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻧﻨﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنِ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ِ ﭼﭗ آن اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺪر اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ واژه دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎل
ﺑﻮدنِ ﻇﺮﻓﯿﺖِ آن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎنِ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻦ ِ ﻧﻮﻋﯽ
از آن در اﯾﺮان ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ِ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
اﺳـﺘﻘﺮارِ ﻫـﺮ درﺟـﻪ از دﻣﮑﺮاﺳـﯽ )در اﺷﮑـﺎل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﭼﭗ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ِ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪِ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎنِ ﭼﭗ )ﺣﺰب ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه( ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ِ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪتِ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﺳﺘﺬاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﯿﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری )ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ رای ِ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ِ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ،ﺗﺤﺖ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻔﺎف( ﺳﮑﻮﻻر و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ از
ﺳﻮی ِ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻣﮑﺮات )ﻏﯿﺮ ﭼﭗ( ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ِ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﭼﭗ ﺟﻬﺖِ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻠﺢ ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺎﻧﻎ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ِ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪِ واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ در آﻧﺼﻮرت وﺟﻮد ِ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی ِ
دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﺑﺮای ِ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﮔﻘﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از دی ﻣﺎه  1397ﺑﺒﻌﺪ در ﻣﯿﺎن

اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣـﺮدم ﺗـﻮﻫﻢ ﺑـﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒـﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘـﻪ و آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ِ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﮐﺜﺰﯾﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎرِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ )دﻣﮑﺮاﺳﯽ ِ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،ﻧﯿﺰ
اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﻞ ِ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪِ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ِ ﯾﮏ اﻧﻘﻼبِ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮای ِ ارﺗﻘﺎئ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎنِ ﺗﻮده ﻫﺎی ِ ﻣﺮدم از اﻣﻮرِ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
در ﺳﻄﺞ ِ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ِ ﮔﺮوه ﻫﺎی ِ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎز
دارد.
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ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧـﻮ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺘﻤﻢ آن
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن » از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ « ,ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿّﺖ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک
… ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرِﻣﺨﺎﻟﻔﺖِ دﯾﻨﻮرزان وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠ ّﺎرﺑﺎ آﻧﺎن آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻗﻢ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎره اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﭙﺲ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان » ﻣﺸﺮوﻋﻪ « ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف آﺋﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﯽ از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﻮرزان
اﺳﺖ .آﻧﺎن از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ :
» از ﺟﻤﻌﯽ از وزرا و اﻣﻨﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺖ … ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم … ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠّﯿﻦ … ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻘﻼ و ﻓﻀﻼ و اﺷﺮاف و اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮت …
و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻈﻔﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از اﻣﻨﺎءِ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ

ﻧﻈﺎرت و رﯾﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺺ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ رﺋﻮف و ﺧﯿﺮ
ﺧﻮاه اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ادارات دوﻟﺘﯽ و … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و
وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﻮر و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﺎم دواﯾﺮ … ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس و
اﺣﮑﺎم ﺣﮑ ّﺎم ﻣﺘﻘﻦ ﺷﺮع ﻣﻄﺎع ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻤﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺠﺮی ﺷﻮد… .
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﻓﺰوده ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه  1390ﺧﻮرﺷﯿﺪی
Septembre et octobre 2011
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک
دَم ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻨﺪه دوﺳﺖِ داﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻓﺮﯾﺪن دارد .دوﺳﺖ داﻧﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺖ دﯾﺪارش را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﻣﯿﻼدی ) ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ( ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛
ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ وﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم
دوران ﭘﮋوﻫﺶ -ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و دﻗﺖ – ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دوﺳﺖ
داﻧﺎ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﺳﺖ.
دوﺳﺖ داﻧﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺎب ﺻﺎرم اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎدق وزﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ او ﻧﺰد ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و
دوﺑﺎر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد دادﻧﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺧﻮد در
اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮا ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ روی ،ﻣﻦ واﻣﺪار اﯾﻦ دو ﯾﺎر ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ
– ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق آن ﮐﻪ آﻓﺮﯾﯿﻨﺪه را ﻫﺰار ﺳﭙﺎس اﺳﺖ -ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ از ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از اﯾﺰد ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و
ﺑﻬﺮوزی آﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن» از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ «
) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ (
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ :درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻟﻒ  :ﺳﯿﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ب  :ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه اﯾﺮان
اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ دوّم :در ﺑﺎره ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻟﻒ  :ﺳﯿﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻃﻠﺒﺎن و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ب  :ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
۱ـ اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺘﻤّﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اوﺿﺎع اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ۲ــ اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺘﻤّﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاز ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺳﺖ
 -۳اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺘﻤّﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﺪه اﺳﺖ :
 – ۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﻧﻮ آوری ﻫﺎ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ و ﻣﺎﺧﺬﻫﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎد رواﻧﺸﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﻫﺎی وﯾﮋه  ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ وﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ -ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن -ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﯾﮑﺼﺪ ّﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان » ﺣﻀﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ِ«
ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ »ﺣﺴﺮت و ﺧﯿﺎل« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﭼﻪ در دوران اﻋﺘﺒﺎر و ﭼﻪ در دوره ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ،

در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﮐﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺘﻤّﻢ آن را ﺗﺎ ﻣﺮز
ﯾﮏ ﺑﺮﮔﺮدان ﺳﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردﻧﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﻣﺘﻤّﻢ آن
ﺑﺮﮔﺮدان ﺳﺎده ای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻗﺘﺒﺎس
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻣّﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از آن اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ آن
را ﺑﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدات راﯾﺞ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻨﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ،اﺧﺬ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آﮔﺎه اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازﻫﺮ ﻧﻮع
ﺗﻌﺒﯿﺮﻧﺎ ﺑﺠﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ِ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را – ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ -ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ – ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واوﺿﺎع داﺧﻠﯽ
– ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ داﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ روی ،ﺑﻬﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن آن اﺳﺖ و ﺑﺲ..
آوردن ﻣﺒﺎدی ﻣﺸﺘﺮک در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن – ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ – ﺗﻔﺎوت دارد .زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آوردﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ] .[iدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی رﻓﺘﺎر ﺷﺪ زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و روش ﮐﺸﻮرداری اش دوﻟﺘﯽ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان ،از دورﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای
ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻤﻠﮏ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﮐ ُﻨﺪری ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ دوران ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻢ
رﺳﯿﺪ .از ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدانِ دوره ﻗﺎﺟﺎر ،ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ
وزرا را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ،اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ» ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺴﺘﯿﺘﻮﺳﯿﻮن « داﺷﺖ و ﻣﯿﺮزا
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۲۵۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ۱٨۷۱م ﻗﺎﻧﻮن »
وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻋﻈﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان « وﻗﺎﻧﻮن » ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود
ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺣﮑ ّﺎم و رﻋﯿﺖ« راوﺿﻊ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻻﯾﺤﻪ » داراﻟﺸﻮرای ﮐﺒﺮی «
ﯾﺎ » درﺑﺎر اﻋﻈﻢ « در ٣آﺑﺎن  ۱۲۵۱ﺑﺮاﺑﺮ۱۸۷۲م  ،را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎه
رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﻈﯿﺮدﯾﮕﺮ دﯾﻮاﻧﯿﺎن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن و
دﯾﮕﺮان – ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺪاوم دﺑﯿﺮی در اﯾﺮان – ﻗﺼﺪ
ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) ﺑﺎ اﺳﺎس(] [iiرا داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﯾﺎد آوری ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ  ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺘﻤّﻢ آن ،ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺮدم ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۸۳۰ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ِ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .در  ۴اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ، ۱۸۳۰ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﻗﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻋﻼم ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در  ۲۵ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠّﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ  ، ۱۸۳۱ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠّﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره آن ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد و آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )- ۱۷۹۱
 ،(۱۸۳۰ – ۱۸۱۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۱۸۱۴ﻫﻠﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺑﺎ ارﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .اﻣّﺎ ،ﻧﺺ ّ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ ،در آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﺋﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ] .[iiiﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ازﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﻟﮑﺎن ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۸۷۹و روﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 ( ۱۸۸۱ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی و در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد] .[ivﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 ۱۸۷۶م ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ].[v
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ۱۸۹۳ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان از آن آﮔﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ) ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم  .[vi]( ۶۴۶ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺻﻞ دوّم ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺗﺰارى ﻧﯿﺰ
درﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ آن زﻣﺎن رخ ﻣﯽ داد  ،ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﭘﯿﺎم ﺗﺰارﻧﯿﮑﻼی دوم -در اﮐﺘﺒﺮ  -۱۹۰۵ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻬﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻗﺮاﺋﻦ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﻨﻪ
آﺧﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺷﮑﻞ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ ) ۱۸اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۰۵

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶ﻣﻬﺮ  ۱۲۸۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی و  ۱۸ﺷﻌﺒﺎن  (۱۳۲۳و اﯾﺮان ،ﺑﻮﯾﮋه
در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﯿﻤﻰ از ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎه اﺳﺖ .اﻣّﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮواﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻤّﻢ آن ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت دارد .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ از  ۸ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت آن – ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن –
ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ – اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ – ﻗﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ارﺗﺶ ( – ﻣﻘﺮ ّرات ﻋﻤﻮﻣﯽ –
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ – ﻣﻘﺮرات ﻣﻮّﻗﺘﯽ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  :در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ – در وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق آن – در اﻇﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ –
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ – در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ .
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﮐﻠﯿّﺎت – ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان
– ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ – ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ – ﺣﻘﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان – راﺟﻊ ﺑﻪ
وزرا – اﻗﺘﺪارات ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت – در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ –
در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﯿّﻪ – ﻗﺸﻮن.
* * * * *
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺘﻤّﻢ آن ﺑﺎ ذﮐﺮﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎری
داﺷﺖ ﻧﯿﺰ در آن آورده اﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮب ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻄﯿﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوی ﻧﻮآوری ﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻞ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس
ﻧﻈﺎمﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪرن اﯾﺮان را ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ.ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﺎد آوری آن
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤّﻢ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه وﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎی آن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
ام .
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ) ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎوی  ۵۱اﺻﻞ( ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی

اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ » :ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ« )دوﺑﺎر در ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿّﺖ( – »
ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ اﯾﺮان« » ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﺖ« )در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( – » ﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺮﮐ َﺲ« » ،ﺻﻼح
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻠﻖ« )در اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( » ،ﺻﻼح ﻣُﻠﮏ و ﻣﻠّﺖ«
)در اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(؛ ﮔﻮاه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﻮد – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺒﻮدن ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ -ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی رﻋﯿّﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻬﺎد ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ؛ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ از
ﻣﻬﺮ ﻣﺎدری اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را دارد و ﻫﻤﻪ از ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ« .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎره دوّم ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف» :
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺮای ﻣﺮدم« ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿّﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻮﺷﺶ و دراﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آﮔﺎﻫﯽ
آﻧﺎن ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ » در ﻋﺪاد دول ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﯿﻮن «
)از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ( اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ » ﺑﺪوی ﺳﺎزی« ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼی آن اﺳﺖ.
* * * * *
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آوردن روﯾﺪاد ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و
ﻣﺘﻤّﻢ آن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .دو دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ازﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ) ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎوی  ۵۱اﺻﻞ ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ازﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻤّﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ :درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻟﻒ  :ﺳﯿﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و ﻗﯿﺎم ﻫﺎ دراﯾﺮان
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻞ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑ ّﺎم ) اﻋﻢ از ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ( ﻫﻢ ﺟﺰء ﻋﻠﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺣﮑ ّﺎم ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯿﻪ ،
ﻣﺤﺎﺿﺮ دﯾﻨﻮرزان ،ﻗﺪرت ﺧﻮد را ِاﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺣﮑ ّﺎم ﻋﺮﻓﯽ ،در
وﻻﯾﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و رؤﺳﺎی اﯾﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﯾﺎ
دﺳﺘﮑﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ » ﻃﺮﺣﯽ دﯾﮕﺮ« اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی داﺷﺖ .ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ دوره ﯾﮑﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻮاداران ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را » … ﺣﻔﻈﺤﻘﻮق ﻣﻠّﺖ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮐﺎرﮔﺬاران دوﻟﺖ « . . .داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) رﺿﻮاﻧﯽ .( ۲۳ ،
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دی ﻣﺎه ۱۲٨۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ۱۴ذﯾﻘﻌﺪه ۱٣۲٣
ﻗﻤﺮی( دﺳﺘﺨﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
اﯾﺠﺎد » ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮع … ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ … ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻃﺒﻘﺎت رﻋﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد … « ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ » … در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﻣﻄﻠﻮب آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﺗﺎًﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد«) ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ.(۶۲ ،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﯿﺰﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎرﻋﺪﻟﯿﻪ و اﯾﺠﺎد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺮﻧﮓ را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ) وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ ( ،ﻋﻼء اﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﻤﺘﺎز اﻟﺪوﻟﻪ،
ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۵۲۱ – ۵۲۳
دﺳﺘﺨﻂ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دﯾﻨﻮرزان ،ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان ،درﺑﺎرﯾﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ
ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﺮای آن دﺳﺘﺨﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ
ﺣﮑ ّﺎم ) ﺧﻮاه ﺷﺮﻋﯽ و ﺧﻮاه ﻋﺮﻓﯽ (] [viiرا از ﺑﺴﯿﺎری اﻣﻮر ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان ﺷﻮد.در ﺟﻤﻠﻪ
دﯾﮕﺮی از دﺳﺘﺨﻂ ِ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه  ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ » :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻟﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﻬﺮه اﺳﺖ …« .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣ ّﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم
»ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ« اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪورﺣﮑﻢ در اﻣﻮر ﺟﺰاﺋﯽ و اﺟﺮای
آن ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ دﯾﻨﻮرزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

دﯾﻨﻮرزان را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ] ،[viiiﻣﺘﻔﺎوت و
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮدن آرای دﯾﻨﻮرزان وﺿﻊ را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای در آورد ﮐﻪ »ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ … ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﮐﺮد … اﺣﮑﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ در ﺗﻬﺮان و آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ و ﺷﻔﺘﯽ در اﺻﻔﻬﺎن در اﻣﻮر
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ] ﮐﺬا [ ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوارﻫﺎ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ …ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ و ﻫﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ از دو
ﻫﺰار و ﺷﺎﻧﺰده ﻋﺮﯾﻀﻪ ای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﺳﻪ ﺳﺎل از ۱۳۰۰
ﺗﺎ  ۱۳۰۳ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻈﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) «.ﺣﻘﺪار  .(۱۸ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ وﺿﻊ آﺷﻔﺘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد،
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﯾﮑﺴﺎن ﺑﭙﺮدازد واﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﺎن)ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ( ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زد.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﯾﻨﻮرزان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه آورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دردﺳﺘﺨﻂ آﻣﺪه ﺑﻮد » ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻟﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ اﯾﺮان ﻋﺎﺟﻼ داﯾﺮ ﺷﻮد ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﻃﺒﻘﺎت رﻋﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد … ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺷﺨﺎص و ﻃﺮﻓﺪاری ﻫﺎی ﺑﯽ
وﺟﻪ ﻗﻄﻌﺎ و ﺟﺪ ّا ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ …«  .ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﻘﻮق و
اﺟﺮای آن ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن  ،ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺮﻋﯽ ،دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮی را ﮐﻔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد » ﺷﺌﻮﻧﺎت
ﺷﺨﺼ ّﯿﻪ « ی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼی آن را در دﻋﻮای ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻃﻠﺒﺎن و در ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻞ  ۸ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ »… اﺟﺮای دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه در
اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻮزه اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮏ اوراق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ از رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ …« ) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺰاد  .( ۵۲ﺣﮑﺎم
ﻋﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻋﯿﻦ ااﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرِﻣﺨﺎﻟﻔﺖِ دﯾﻨﻮرزان وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠ ّﺎرﺑﺎ آﻧﺎن آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻗﻢ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎره اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﭙﺲ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان » ﻣﺸﺮوﻋﻪ « ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف آﺋﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﯽ
از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﻮرزان اﺳﺖ .آﻧﺎن از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ  » :از ﺟﻤﻌﯽ از وزرا و اﻣﻨﺎی
ﺑﺰرگ دوﻟﺖ … ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم … ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠّﯿﻦ …
ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻘﻼ و ﻓﻀﻼ و اﺷﺮاف و اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮت … و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﻈﻔﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از اﻣﻨﺎءِ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و رﯾﺎﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺺ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ رﺋﻮف و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ و
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ادارات دوﻟﺘﯽ و … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﻮر
و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﺎم دواﯾﺮ … ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس و اﺣﮑﺎم ﺣﮑ ّﺎم ﻣﺘﻘﻦ ﺷﺮع
ﻣﻄﺎع ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻤﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺠﺮی ﺷﻮد) « … .
ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم .( ۳۰۷
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ،ﻋﯿﻦ
ااﻟﺪوﻟﻪ ،و ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮرخ  ۱۴ﺟﻤﺎدی
اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۲۴ﺑﺮاﺑﺮ ۱۳ﻣﺮداد  ۱۲٨۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی )  ۵اوت  (۱۹۰۶ﻣﯿﻼدی ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن دو ﺑﺎر اﺻﻄﻼح » ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺎﻣﻪ « اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره  ۶اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ذﮐﺮی از » ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ« ﻧﺸﺪ؛ اﻣّﺎ ،آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﯿﺎن » ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف وﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺗﺠﺎر و اﺻﻨﺎف ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم،
ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ،ازﺣﻖ رای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ روی،
آﻧﺎن ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺎه در  ۱۶ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۲۴ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﻣﮑ ّﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در آن از» ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻠّﺖ « ﻧﺎم
ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن از » ﻓﺼﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠّﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ…« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﻨﻮرزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﺑﺎرِ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﻗﻄﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد »
ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺒﺮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ].[ix
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ – ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﻈﻔﺮﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ » ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ « دﮔﺮ ﮔﺸﺖ
واز آن ﭘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻘﻪ  ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﭙﻬﺮی » ،ﭼﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ « رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻣﺎ ،ﻣﺮدم ازاﺻﻄﻼح » ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ «ﻫﺮاس داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﻮرزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻌﻮﺛﯿﻦ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و

آن وﻗﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻼﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻻاﻗﻞ
ﺗﻔﺴﯿﻖ ﮐﻨﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺤﺮک ﻣﺮدم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﻬﻮد و اراﻣﻨﻪ و ﻣﺠﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ]ﮐﺬا[و ﻟﻔﻆ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ورود آن ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻔﻆ ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ« )ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم  .( ۳۲۲از اﯾﻦ روی
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻓﺮﻣﺎن را در ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮدای روز
ﺻﺪورﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺗﺠﺎرﻣﺘﺤﺼﻦ در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺑﺎغ ﺻﺪراﻋﻈﻢ
) ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪ.
ﻫﻮاداران ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری – ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﻦ در ﺷﻬﺮ ری -ﻧﺸﺮﯾﻪ ای
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻫﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻟﻮاﯾﺢ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دﯾﻨﻮرزان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد»:در ﻣﻨﺸﻮر
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دادﯾﻢ  ،ﻟﻔﻆ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻢ ﺷﺪ و
رﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺖ« )ﻻﯾﺤﻪ  ۱۸ﺟﻤﺎدل اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۷ ) ۱۳۲۵ﻣﺮداد  ۱۲۸۶خ (
رﺿﻮاﻧﯽ ( ۲۸
در روز  ۲۷ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶ﻣﺮداد  ۱۲۸۵ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﻪ دﻋﻮت
دوﻟﺖ ،ﻋﺪه ای از ﺑﺰرﮔﺎن درﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ،
ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯽ ﺻﻨﯿﻊ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺸﯿﺮ اﻟﻤﻠﮏ
) ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ( ،ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ ) ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ( ،ﻣﻬﺪﯾﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺨﺒﺮ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ  ،ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﻠﮏ وﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ ) .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ  .(۲دﯾﻨﻮرزان در اﯾﻦ
ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺣﻘﻮق
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺻﺪﯾﻖ ﺣﻀﺮت از اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ] [xﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ ) ﭘﺰﺷﮑﺰاد  .( ۸۸ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﯾﮑﯽ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای
ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮋﯾﮏ  ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ …« ) ﻫﺪاﯾﺖ  .( ۱۴۵ ، ۱۳۴۴ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ روز از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  ۱۹رﺟﺐ  ) ۱۳۲۴ﺷﻬﺮﯾﻮر

 (۱۲۸۵ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻔﯽ،
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺧﻮاﻧﺪ،
زﯾﺮا ﭘﺲ از دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،در  ۱۸ﺷﻌﺒﺎن ، ۱۳۲۴
 ۱۴ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۷ ) ۱۲۸۵اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۰۶م ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
دوازده روز ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ،ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮف ﺻﺪر اﻋﻈﻢ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ داده ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ آن را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬاﮐﺮات
دوره اول ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ » :ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل
ﮔﺸﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﻮاد آن ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻋﻮدت
داده ﺷﺪ وﮐﻼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ« ) رﺣﯿﻤﯽ ۶۷ – ۶۸
( .ﻃﺮح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ )ﻣﺸﯿﺮ اﻟﻤﻠﮏ وﻣﺸﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻌﺪی( و ﺑﺮادرش ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ )ﻣﺆﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ ( ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﮐﺴﺮوی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ) رﺣﯿﻤﯽ ﻫﻤﺎن ( .در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از وﮐﻼ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ،آﻣﺪه اﺳﺖ  » :ﻫﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﻨﯿﻊ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﻬﺪی ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺪوﻟﻪ  ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮ اﻟﺪوﻟﻪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪن«.ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ در رﺳﺎﻟﻪ ی
ﺑﻪ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدی] [xiﻧﺎم ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﻮن – از دوازده
ﻧﻔﺮ -را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ][xiiﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﻨﯿﻊاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺧﺎن وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺳﺎدات
اﺧﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺨﺒﺮاﻟﻤﻠﮏ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻌﯿﻦاﻟﺘﺠﺎر ﺑﻮﺷﻬﺮی ،ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻤﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺼﺮاﻟﻤﻠﮏ .در ﻣﻨﺒﻌﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﻣﻬﺪﯾﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ،
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤّﻢ آن ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧۀ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ،۱۳۴۶ ،
ص (۳ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﺑﻪ
وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد .درﻫﺮﺣﺎل ﻧﺎم ﻫﻤۀ اﻋﻀﺎی آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ« ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ » آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﻦ ] ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ [ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ« )ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ .(۳
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺧﯿﺮﺷﺪ وﺳﭙﺲ درﺑﺎرﯾﺎن رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاد ﻫﺎ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ آن اﯾﺮادﻫﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ :
ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﻮﯾﺪ اﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﺸﯿﺮ اﻟﻤﻠﮏ،؛ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در روز  ۱۴ذی
اﻟﻘﻌﺪه  ،۱۳۲۴ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺎه رﺳﯿﺪ و ﻓﺮدای ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﺪ .در ﺟﺰوه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﻧﺎم ﻣﺆﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪوﻟﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎه در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :
» اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠ ّﯽ و ﺳﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﺎوی  ۵۱اﺻﻞ اﺳﺖ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ …«  .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ واژه ﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠّﯽ و ﺳﻨﺎ.
* * * * *
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ و دراﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ .زﯾﺮا » ﭘﺪران ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺪار« ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ
ازآن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧّﺺ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روی،
ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺺ آن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از آن را در اﺻﻮل  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻇﺎﻫﺮﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و در
ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه وﻟﯽ ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻟﻮد ﺣﺎﮐﻤﺎن ) ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ (
ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ داﺷﺖ .زﯾﺮا » ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ« را ﺑﺮ اﺳﺎس» ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس«
ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
ﺑﺮده ﻧﺸﺪ .در ۵۱اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻗﻮا ،ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
و ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزرا ﺑﻮد  .ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ در
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿّﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟ ّﻞ ﺷﺎءﻧﻪ
ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﻒ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎ
ﺳﭙﺮده و ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎ را ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﺮان و رﻋﺎﯾﺎی
ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار داده…« اﺳﺖ .اﻣّﺎ ،اﺻﻞ دوّم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ
»ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان« ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ » در اﻣﻮر ﻣﻌﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮورﯾﺰی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ– رﻋﯿّﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﯿﺰد .ﮐﺎﻫﺶ ارج ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ آ ﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻧﺮﻣﺨﻮﺋﯽﻫﺎی ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ روی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ )اﺻﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ…» :
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ]ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ[
ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺠﺮی اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﺎ رﺟﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ… اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه… ﺻﺪﯾﻖ و راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ… وﻫﯿﭻ ﻣﻨﻈﻮری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺟﺰ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺖ وﻣﻠّﺖ اﯾﺮان« .در ﺣﻘﻮق و
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﺷﺮط را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﺪﯾﻖ و راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ » اﻟﺘﺰام«! دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ از دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ِ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺻﻞ  ۳۵ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
* * * * *
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻮﺷﺶ و دراﯾﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ :
ب  :ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ زﯾﺮﻋﻨﻮان ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ) ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ( و ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ
ﺑﻪ ﻧﺎم ) ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ( )در ﻣﺎده  ۲۵ﺗﺎ ﻣﺎده  ( ۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ۵۱اﺻﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل آن،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه اﯾﺮان
 -۱اﺻﻞ  – ۱درﺑﺎره ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ » :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺪﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮرﺧﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮه  ۱۳۲۴ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﻘﺮر
اﺳﺖ « ؛
 -۲اﺻﻞ  – ۳در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ و ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن » :
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از اﻋﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻬﺮان و اﯾﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد آن درﻃﻬﺮان اﺳﺖ « ؛
 -۳اﺻﻞ  – ۴ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت » ﻋﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه از ﺑﺮای ﻃﻬﺮان و اﯾﺎﻻت
ﻓﻌﻼ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻋﺪه ﻣﺰﺑﻮره
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻟﯽ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ«.
 – ۴اﺻﻞ  – ۵درﺑﺎره دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت  » :ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ از
ﺑﺮای دوﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺑﺘﺪاء اﯾﻦ ﻣﺪت از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ وﻻﯾﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﺗﻬﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت

دوﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ«.؛.
 -۵اﺻﻞ  -۶در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح  » :ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻃﻬﺮان ﻟﺪی اﻟﺤﻀﻮر ﺣﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ را داﺷﺘﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رای اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ
وﻻﯾﺎت ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر و اﺟﺮاء اﺳﺖ«.؛
 -۶اﺻﻞ  ۷ـ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺣﻀﻮر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ رای و اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا  »:درﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻼ دو ﺛﻠﺚ از اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺤﺼﯿﻞ رای ﺳﻪ رﺑﻊ از اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء وﻗﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺣﻀﺎر ﻣﺠﻠﺲ راًی ﺑﺪﻫﻨﺪ«.؛
 -۷اﺻﻞ  – ۸در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ » :ﻣﺪت ﺗﻌﻄﯿﻞ و
زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ از ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﺰان
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺸﻦ اﻓﺘﺘﺎح اول ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﻣﻔﺘﻮح و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮد « ؛
 -۸اﺻﻞ ۱۰ـ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺎﺳﺦ وی ؛
 -۹اﺻﻞ  -۱۱ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ
ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ؛
 -۱۰اﺻﻞ -۱۵ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی » :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺣﻖ دارد در ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﭽﻪ را ﺻﻼح ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭘﺲ از
ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺪاﻗﻪ از روی راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ
آراء درﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ اول
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮﺷﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء
ﮔﺬارده ﺷﻮد[xiii] «.؛
 -۱۱اﺻﻞ۱۶ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ  » :ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و اﺳﺎس وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ « ؛
 -۱۲اﺻﻞ  – ۱۷ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ » :ﻟﻮاﺋﺢ ﻻزﻣﻪ را
در اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮده ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ
ﺻﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺷﻮد« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ

ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﺻﻞ  ۱۶و » ﻟﻮاﯾﺢ ﻻزﻣﻪ « دراﺻﻞ  ۱۷ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ )  (Fondamentaleﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در اﺻﻞ ۲۱
و  – ۳۳ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ – » ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ﭘﺲ
از ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﺷﯿﺢ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ؛
 -۱۳اﺻﻞ  ۱۸ـ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ » :ﺗﺴﻮﯾﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ـ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮدر وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ و ﻗﺒﻮل ﻋﻮارض و ﻓﺮوﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻤﯿﺰی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ ؛
 -۱۴اﺻﻞ۱۹ـ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر » :ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ دارد
ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺎﻻت و
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺮان و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺟﺮای آرای
ﻣﺼﻮﺑﻪ را از اوﻟﯿﺎی دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ « .؛
 -۱۵اﺻﻞ  ۲۰ـ » ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ آﺧﺮ
ﻫﺮﺳﺎل از ﺑﺮای ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ « .؛
 -۱۶اﺻﻞ  ۲۱ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ  » :ﻫﺮﮔﺎه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺎﺳﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺮره ﻻزم
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوم
آن اﻣﻮر از ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﯾﺎ از ﻃﺮف وزراء ﻣﺴﺌﻮل اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« .
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ واژه اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ردﯾﻒ  ۱۲در ﺑﺎﻻ ؛
 -۱۷اﺻﻞ ۲۲ـ ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﺋﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ »:
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺎﯾﺪات ﯾﺎ داراﺋﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﯾﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻟﺰوم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ؛
 -۱۸اﺻﻞ  ۲۳ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  » :ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ و
ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان از ﻃﺮف دوﻟﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «
 -۱۹اﺻﻞ  ۲۴ـ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎرﺗﯽ  » :ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻼﺣﺘﯽ و ﻏﯿﺮه اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮف داﺧﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺘﺎر آن ﻫﺎ ﺻﻼح دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ﺑﺎﺷﺪ «
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ واژه ﻣﻠّﺖ و ﺻﻼح دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ؛

 -۲۰اﺻﻞ  ۲۵ـ ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ  » :اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺘﯽ ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاه از داﺧﻠﻪ ﺧﻮاه از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ؛
 -۲۱اﺻﻞ  ۲۶ـ راه و ﺷﻮﺳﻪ  » :ﺳﺎﺧﺘﻦ راه آﻫﻦ ﯾﺎ ﺷﻮﺳﻪ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺧﺮج
دوﻟﺖ ﺧﻮاه ﺑﺨﺮج ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻢ ار داﺧﻠﻪ و ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ« ؛
 -۲۲اﺻﻞ  ۲۷ـ اﺧﻄﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل » :ﻣﺠﻠﺲ در ﻫﺮﺟﺎ ﻧﻘﻀﯽ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در اﺟﺮای آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل درآن
ﮐﺎر اﺧﻄﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و وزﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزﻣﻪ را ﺑﺪﻫﺪ «؛
 -۲۳اﺻﻞ  ۲۹ـ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺨﻠﻒ وزﯾﺮ» :ﻫﺮ وزﯾﺮی ﮐﻪ در اﻣﺮی از
اﻣﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﻋﻬﺪه ﺟﻮاب
ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﺪود ﻣﻘﺮره ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰل او را از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪد و ﺑﻌﺪ از
وﺿﻮح ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺪﻟﯿّﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ؛
 -۲۴اﺻﻞ  ۳۰ـ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ » وﻗﺖ
ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ « ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وزﯾﺮ درﺑﺎر؛
 -۲۵اﺻﻞ  – ۳۳ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ  » :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎﺷﺪ در
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺸﺎء و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزراء ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ
از ﻃﺮف ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺻﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮّﺷﺢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد« ﻣﻨﻈﻮر از
اﻧﺸﺎء ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﺳﺖ .اﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻔﻮذ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ و ﺗﻮﺷﯿﺢ ﭘﺎدﺷﺎه] .[xivﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻞ  ۱۷در
ﺑﺎﻻ و اﺻﻞ  ۲۷ﻣﺘﻤّﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ.
 – ۲۶اﺻﻞ  – ۳۵درﺑﺎره ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ » :اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﻣﺬاﮐﺮات را ﮐﻪ
ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
وزﯾﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺸﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه آن وزﯾﺮ اﺳﺖ«.
 -۲۷اﺻﻞ  ۳۶ـ اﺳﺘﺮداد اﻇﻬﺎرات وزرا  » :ﻫﺮﯾﮏ از وزراء ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده در ﻫﺮ درﺟﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮداد ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ«
 -۲۸اﺻﻞ  ۳۷ـ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ  » :ﻫﺮﮔﺎه ﻻﯾﺤﻪ وزﯾﺮی در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﺷﻮد وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺲ
از رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﺮادات ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮره را درﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﺑﺪارد«؛.
 – ۲۹اﺻﻞ  – ۳۹ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن » :ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﻼ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ
از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ آن ﻣﺬاﮐﺮاه ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ آن
ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﺪواً در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ« .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ و اﺻﻞ  ۴۰ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﻻﯾﺤﻪ «
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺳﻨّﺖ ،ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
۳۰ـ اﺻﻞ  ،۴۰ﺷﯿﻮه ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ  » :در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺪاﻗﻪ
ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮره در اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ دراﻧﺠﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮔﺮ
ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وزراء ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼع داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺷﺨﺼﺎ و اﻻّ ﻣﻌﺎون او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه ﻣﺬاﮐﺮات در ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون او ﺑﺸﻮد .ﺳﻮاد ﻻﯾﺤﻪ و ﻣﻨﻀﻤﺎت
آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ از ده روز اﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻮری از ﺑﺮای وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روز ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﻗﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل در
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء رﺳﻤﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ را ﻣﻌﻤﻮل دارد«؛ .
 – ۳۱اﺻﻞ  – ۴۱ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ  » :ﻫﺮﮔﺎه وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻌﻨﻮن از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ
و ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ« .
 – ۳۲اﺻﻞ  – ۴۲اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﻠﺲ از وزﯾﺮ  » :در ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن وزﯾﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺟﻮاﺑﺴﺖ
و اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ و ﺑﯿﺮون از اﻧﺪازه اﻗﺘﻀﺎء ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮدن آن در ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺻﻼح دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ وزﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ را در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ «.

 – ۳۳اﺻﻞ  – ۴۳ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ  » :ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺎ ﻣﺮ ّﮐﺐ
از ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ… « اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺻﻞ  ۴۳وﯾﮋه اﯾﺮان
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺨﺶ دوّم آن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  » :ﮐﻪ اﺟﻼﺳﺎت آن ]ﺳﻨﺎ[ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻘﺎرن اﺟﻼﺳﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد « ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
از ﻣﺎدّه  ۶۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 ۳۴ـ اﺻﻞ  – ۴۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ  » :ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ « ؛
 -۳۵اﺻﻞ  ۴۵درﺑﺎره اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ  » :اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از اﺷﺨﺎص
ﺧﺒﯿﺮ و ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف
ﻗﺮﯾﻦ اﻟﺸﺮف اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از
اﻫﺎﻟﯽ ﻃﻬﺮان ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ وﻻﯾﺎت و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ
ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺎﻟﯽ ﻃﻬﺮان ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺎﻟﯽ
وﻻﯾﺎت« .؛
 – ۳۶اﺻﻞ  – ۴۶درﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ  » :ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد
ﺳﻨﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮدو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ آن اﻣﻮر در ﺳﻨﺎ
ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻫﯿﺎت وزراء ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﻨﻘﯿﺢ
و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻗﺒﻮل و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﻮری ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻋﮑﺲ از اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﺮارداد ﻣﺠﻠﺲ در اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﻗﻪ
ﻻزﻣﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻧﻤﺎﯾﺪ«.؛
 – ۳۷اﺻﻞ  – ۴۷اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ » :ﻣﺎدام ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﻓﻘﻂ اﻣﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺼﺤﻪ
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮﺷﺢ و ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد  ۵۳ﺗﺎ  ۵۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﻗﺮﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ درﺑﺎره ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۱۹۰۵روﺳﯿﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از آن ﯾﺎد ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ) اﺻﻮل  ۱۷ ۱۶ ، ۱۵و  ( ۱۸ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ داﻣﻨﻪ
ی اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ  ۱۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ » آﻧﭽﻪ ﺻﻼح ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ «
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﺎز ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ » ،ﮐﻠﯿﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
و اﺳﺎس وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺼﻮﯾﺒﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ « ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺻـﻮل ۲۶ – ۲۵- ۲۴-۲۳- ۲۲ – ۲۱ – ۱۸ :و  ، ۳۳ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﻮﺿﻮعِ در اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺴﺘﻦ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ،اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات  ،اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ راه آﻫﻦ و
ﺷﻮﺳﻪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزرا ،ذﮐﺮی از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺎرﺿﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ،
در ﻣﻮرد اﺻﻮل  ۱۶ ،۱۵و  ۱۷از آن ﯾﺎد ﺷﺪ و ﯾﺎ درﻣﻮرد اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و اﻧﻌﻘﺎد آن در ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ
روی ﺑﺮای اﻣﻮری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻨﯿﺎدی داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای» ﺗﺸﯿﯿﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ«)اﺻﻞ  ( ۱۶و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ اﺳﻘﺮاض) اﺻﻮل  ۲۴و  (۲۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ راﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻣﻮرﻏﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی آن
ﻫﺎ راﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدّه  ۴۱و  ۴۲ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﺎدّه  ۲۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ دراﻣﺪﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
 – ۳۸اﺻﻞ  ، ۴۸درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ » :ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف وزﯾﺮی ﭘﺲ از ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺟﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﺻﻮرت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﺮﮐﺐ
از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی دو ﻣﺠﻠﺲ
و ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺎده ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رای اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺖ داد
ﻓﺒﻬﺎ و اﻻ ﺷﺮح ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه رای
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺪاﻗﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎز
اﺗﻔﺎق آراء ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺛﻠﺚ آراء اﻧﻔﺼﺎل
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﺎت وزراء ﻫﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﻔﺼﺎل
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ
را ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ « .

 -۳۹اﺻﻞ  ۴۹در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن » :ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﻤﺎه و ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ وﻻﯾﺎت ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ وﭼﻮن ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺘﺘﺎح و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺎده ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ
وﻻﯾﺎت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﺎم ﻫﻤﺎن رأی ﺳﺎﺑﻖ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ذات ﻣﻘﺪس ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ آن رأی ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ«؛
 – ۴۰اﺻﻞ  – ۵۰درﺑﺎره ﺷﻤﺎرﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻫﺮ دوره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
 » :در ﻫﺮ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻣﺮ ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ « .
 – ۴۱اﺻﻞ  – ۵۱ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ » :ﻣﻘﺮر آﻧﮑﻪ
ﺳﻼﻃﯿﻦ اﻋﻘﺎب و اﺧﻼف ﻣﺎ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﺪود و اﺻﻮل را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﯿﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺪﻟﺖ و آﺳﺎﯾﺶ
ﺑﺮﻗﺮار و ﻣﺠﺮی ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ در ﻋﻬﺪه ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ«.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۴۱اﺻﻞ از ﮐﻞ  ۵۱اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه
اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ
 – ۱اﺻﻞ دوّم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ
اﺳﺖ » :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻣﻮر ﻣﻌﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ« .اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻣﺎده
 ۳۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ِﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ  ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در آن
ﻣﺎده آﻣﺪه ﺑﻮد :
» اﻋﻀﺎی ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ] ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ [ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠّﺖ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ «.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ وﻫﻢ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠّﺖ را داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ،

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ را» ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان «
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻞ  ۳۰ﻣﺘﻤّﻢ – ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ – ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻣﺎدّه  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۴۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ) ﭘﯿﺶ از اﺻﻼح ﺳﺎل
 ۱۸۹۳م ( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در درﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ دوّم ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم دراﻣﻮر ﻣﻌﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﺮط
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ از اﯾﻦ روی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﻧﺪ .
 -۲اﺻﻞ  – ۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﮕﻮﻧﻪ ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده» :
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﻓﻮﻗﺎﻟﻬﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ « در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدّه  ، ۷۱ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻖ دﻋﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داﺷﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدّه  ۷۲ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه دارا ﺑﻮد .
 -۳اﺻﻞ  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ:
» ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺖ آوﯾﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺘﻌﺮض اﻋﻀﺎی آن ﺑﺸﻮد اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء
ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺤﻪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﻮد و در ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدد
ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺎره او ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻣﺎده  ۴۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت
دارد .زﯾﺮا در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،اﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ
دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 – ۴اﺻﻞ  ۱۳درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ  » :ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
از ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ
ﺣﻀﻮر و اﺳﺘﻤﺎع دارﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻄﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ را روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺎس از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮔﺰارﺷﺎت

ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮﻧﮕﺎرد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺮی از اﻣﻮر در ﭘﺮده و ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻟﻬﺬا ﻋﻤﻮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎت ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻞ اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل
اﺳﺎﺳﯿﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز و ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪه ﻋﺎم
اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ و ﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ آن
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻃﺒﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎت و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰی ﻃﺒﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ
ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء ﺑﺰﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﻄﺎق و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«
اﯾﻦ اﺻﻞ
آن آﻣﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ

از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﺑﻮد  » :ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ و ﯾﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﻄﻮر
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ازدو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ«.
در اﺻﻞ  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰء اول ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ )
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ،ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ
آﻧﺎن را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺜﺮ آن از زﯾﺒﺎﺋﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﻧﺜﺮ اﺻﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺷﮕﻔﺖ آن ﮐﻪ آزادی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن در اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮاز اﺻﻞ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤّﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
زﯾﺮا در اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ از » اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯿﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠ ّﺖ « ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤّﻢ از » ﮐﺘﺐ ﺿﻼل و ﻣﻮاد ﻣﻀﺮه ﺑﻪ
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ « ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯿﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد..
 – ۵اﺻﻞ  ۱۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ » :ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ اﻣﻮر
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ و ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ و ﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
اﺟﺰاء و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺷﻌﺐ و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« .اﯾﻦ
اﺻﻞ از ﻣﺎدّه  ۴۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﻣﺎدّه ﻫﺮ
ﯾﮏ از دوﻣﺠﻠﺲ ) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ( ﺣﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد
را داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ازﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 – ۶اﺻﻞ ۲۸ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه  » :ﻫﺮﮔﺎه وزﯾﺮی ﺑﺮﺧﻼف
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺎری اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ ﻣﺴﺎﻫﻠﻪ و ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل ذات
ﻣﻘﺪس ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ازﻣﺎده  ۸۹ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﮐﺘﺒﯽ
ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از وزﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان وزﯾﺮان
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدﻧﺪ؛
 -۷اﺻﻞ  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر وزراء در ﻣﺠﻠﺲ » :وزراء ﺣﻖ
دارﻧﺪ در اﺟﻼﺳﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ از
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺎزه ﻧﻄﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزﻣﻪ را از ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و
ﻣﺪاﻗﻪ اﻣﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ «.اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻣﺎده  ۸۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﻣﺎدّه وزرا اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻖ رای در ﻣﺠﻠﺲ را داﺷﺘﻨﺪ.
 -۸اﺻﻞ  ۳۲ـ ﻋﺮﺿﺤﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ  : »:ﻫﺮﮐﺲ از اﻓﺮاد ﻧﺎس ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﺤﺎل ﯾﺎ اﯾﺮادات ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارد اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاب ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺑﺪان وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاب ﻣﮑﻔﯽ
ﺑﺪﻫﻨﺪ « .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻣﺎدّه  ۴۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ در آن اﯾﺮاد و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﯾﮏ از دوﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺮﺿﺤﺎل را داﺷﺘﻨﺪ.
 – ۹اﺻﻞ  – ۳۴ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ  » :رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﺰوم ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ وزﯾﺮی
اﺟﻼﺳﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﺪه ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ رﺑﻊ
از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻗﺒﻮل ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ در
ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﮑﻮت
ﻋﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻣﺎدّه  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ

ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ و ﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ.
 -۱۰اﺻﻞ  ۳۸درﺑﺎره ﺷﯿﻮه رای دادن  » :اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯾﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
رد و ﻗﺒﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺻﺮﯾﺢ و واﺿﺢ اﻇﻬﺎرﺑﺪارﻧﺪ و اﺣﺪی ﺣﻖ ﻧﺪارد
اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺮﯾﺺ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ در دادن رای ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻇﻬﺎر رد و ﻗﺒﻮل
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ادراک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن اﻇﻬﺎر ﺑﻌﻼﻣﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﺷﺪ از
ﻗﺒﯿﻞ اوراق ﮐﺒﻮد و ﺳﻔﯿﺪ و اﻣﺜﺎل آن « .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از
ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺤﺚ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖِ ﺗﺤﺮﯾﺺ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ در
دادن رای و روش ﺑﯿﺎن رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ادراک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﺬاﺋﯽ دوﻟﺘﯿﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ودر ﺻﺪد
ارﺿﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻗﺘﺒﺎس
از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
] – [iدر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﺲ ار ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪات
ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ
رﻫﮕﺬر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻻزم ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺎری
از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
] – [iiدرﺑﺎره دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺎس واﺻﻮل اﺳﺎﺳﯿﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﯾﺎ آداب ﻣﺸﺮوﻃﯿّﺖ دول  ،در ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺎء
اﻟﻤﻠﮏ  ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﯾﺮج اﻓﺸﺎرو ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر ،ﮐﺘﺎب روﺷﻦ،
ﺗﻬﺮان ۱۳۸۹ﺻﺺ  ۵ﺗﺎ . ۶۲
].- [iiiﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :
.http://www.europa-planet.com/belgique/histoire.htm
]iv]-

http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/۲۰۰۱/۲۰۰۱dfro
.ehfr۱.html
و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش :
M.J. C. Scholsem , Commission européenne pour la démocratie
.par le droit, Conseil d’Europe, Strasbourg, ۴ septembre ۲۰۰۲
] -[vﺑﻨﮕﺮﯾﺪ :
Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, ۲nd
.ed., Boulder Co, Westview, ۱۹۸۳
] -[viدر آن زﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻣﺒﯿّﻦ اراده ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ
ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
»ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﯾﺎ » ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ « را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮاد از
»ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای وﺟﻮد دارد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻪ وران  ،اﺻﻨﺎف و ﻏﯿﺮه .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ) ،۱۸۳۱
ﻣﺎده  ( ۴۷ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻖ رای دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ـﺎﻓﺖ .
ـﺮ ﯾـ
ـﺎده ﺗﻐﯿﯿـ
ـﻦ ﻣـ
ـﺎزﻧﮕﺮی اﯾـ
ـﺎل ۱۸۹۳م در ﺑـ
ـﺪ .درﺳـ
داﺷﺘﻨـ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ راه ﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ وﺣﻖ رای ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )  (Pluralدر آوردﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾــﻦ روش ،اﻓــﺰون ﺑــﺮ ﯾــﮏ رای ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻧﻔــﺮ ،رای ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ )
 (Supplementaryﻫﻢ اﯾﺠﺎدﺷﺪ .رای ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ
درآﻣﺪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻇﻢ
اﻻﺳﻼم از ﺑﺎرﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۸۹۳ﻣﯿﻼدی  ،اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ
اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اوﺿـﺎع اﯾـﺮان در اﺻـﻞ  ۳۰ﻣﺘﻤـﻢ وﮐﻼی ﻣﺠﻠـﺲ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺲ ﺳﻨﺎ را وﮐﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
] – [viiﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﻃﻼق ِ ﺣﮑ ّﺎم وﺣﮑﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹۰ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻖ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ » از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ  . . .از ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﻤﺎی ﻋﺮﻓﯿﻪ
ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ « ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
] – [viiiﻣﻨﻈﻮراز اﺟﺘﻬﺎد ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮوع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ از
ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ  :ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ ،اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ  .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﺷﯿﻌﻪ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪران اﻧﺴﺪاد ﺑﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات
ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ دﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد .از اﯾﻦ روی ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻮی ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
] – [ixﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ِ ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را
» ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ« ) ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم  ۳۱۲و اﺷﺮﻓﯽ ص  (۱ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ .اﻣﺎ درﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻢ ﻫﺴﺖ » ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ « ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه و ﭘﺰوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را آورده اﻧﺪ ) رﺣﯿﻤﯽ  ۶۲؛ ﺣﻘﺪار
۱۹؛ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ۸۶و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻓﯽ .(۱۳۷
] -[xاﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۷۷ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ در آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻮﯾﮋه درﺑﺎره ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮان ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی
ﺗﺠﺪد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ،ﺗﻬﺮان. ۱۳۸۳ ،
] – [xiﺑﻨﮕﺮﯾـــﺪ ﺑـــﻪ ﭘﺎﯾﮕـــﺎه اﻧﺘﺮﻧﺘـــﯽ xalvat.com/Nashr- :
eDigaran/…/Pakdaman.htm
] – [xiiﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن( ،ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿـﺖ اﯾـﺮان ،ﻣﻘـﺪﻣﻪ از دﮐﺘـﺮ ﻧﺎﺻـﺮ
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۷۹ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎر،۱۳۷۹ ،
] -[xiiiﻃﺮﻓﻪ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در روز ﻧﻬﻢ ذﯾﻘﻌﺪه  ۱۳۲۴ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آوردﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺬف دو اﺻﻞ  ۱۵و  ۱۶ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯿﺨﺒﺮی او و دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺟﺎی دو اﺻﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد  » :ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت
ﻣﺠﻠﺲ  ،دوﻟﺖ ﻋ ّﻠﯿﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﻦ ﻧﻈﻤﯿﻪ در ﺗﺤﺖ اواﻣﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد «! ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ رﺣﯿﻤﯽ ص  ۷۱و .۷۲
] -[xivﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی
ﺣﻘﻮق  ،زﯾﺮ واژه اﻧﺸﺎء و اﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن.

در ﺑـﺎره دﻣﮑﺮاﺳـﯽ ،ﻓﺪراﻟﻴﺴـﻢ و
ﺟﻤﻬﻮری
دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻃﺒﺮی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺎره آن ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﺎری از اﮐﻨﻮﻧﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮدار
اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻳﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪای در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ:
–
–
–
–

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ و از ﮐﺠﺎ رﻳﺸﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟
ﺟﻤﻬﻮری ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ و از ﮐﺠﺎ رﻳﺸﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم
دورﻧﻤﺎی “ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﺘﯽ” دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان

ﻣﻔﻬﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ و رﻳﺸﻪ آن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ
دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد و در ﺑﺎره آن اﻳﺪهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ
وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ،ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺑﺎر ﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ،ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﻳﮏ اﻳﺪه آل ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ) .(١دﻗﻴﻘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻳﺪ ه آﻟﯽ و ﻫﻨﺠﺎری دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن
را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ”ٰ .دﻣﻮ” در رﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮدم )ﺧﻠﻖ( .ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در
اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﺴﻠﻂ
دارد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﺳﻄﻮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﺗﻦ دارد ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از
ﻣﻴﻼد ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪا ن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دورهای در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ “ﻗﺪرت” ﻧﻪ از
ﺑﻴﺮون ﺑﻠﮑﻪ از درون ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .دﻗﻴﻘﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎری
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻖ )ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
درون ﺧﻠﻖ( ﻫﻤﻮاره ﻳﮏ اﻳﺪه آل ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ “ﺑﺎﻳﺪ” ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

“ﻧﺤﻮی” ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻮه
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺪه آل رﺳﻴﺪه ﺑﻮد :اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد )ﮐﻪ زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ
آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ( ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺪاﻳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽرﺳﻴﻢ،
ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﺗﺌﻮری ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻳﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻳﺸﻪای
ﺗﺠﺮﺑﯽ و واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دارد .ﺣﺘﺎ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻘﺮاط،
اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎدی اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻫﺴﺘﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،ﻧﻪ آزادی اﻧﺪﻳﺸﻪ و آزادی ﻓﺮدی،
ﺑﻠﮑﻪ دﻓﺎع ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻖ از راه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺧﻠﻖ
در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺘﺎ ﻓﺮزاﻧﻪای ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی اش ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺟﺎم ﺷﻮﮐﺮان ﺷﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،ﻳﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ و
ﻣﺠﻤﻌﯽ )ﮐﻪ ت وﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ اداره ﻣﯽﺷﺪ( ﺑﻮد .در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن از ﻗﺪرت زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن را ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد از دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ.
راﻫﻴﺎﺑﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ از راه ﻗﺮﻋﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺪﻳﺪهای ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺳﺪه  ١٨در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻮﻳﺴﯽ رواج داﺷﺖ .ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس
دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﺗﺴﺎوی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻖ
آزادی در ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺸﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺳﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه .در دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،واژه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎ
ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از واژهﻫﺎی اﻳﺰوﻧﻮﻣﯽ )ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی( و اﻳﺰوﮔﻮرﻳﺎ
) ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی در ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﯽ( ﻳﺎ اﻳﺰوﮐﺮاس ﻳﺎ )ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی در ﺗﺴﻠﻂ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ “ﺗﺴﺎوی” ﺑﺮای ﻧﻈﻢ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ
آﺗﻨﯽ از اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﻴﺎ ،ﻣﻈﻬﺮ
ﺧﺪای زن ،در ﺑﺎزار آﺗﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻳﺎد ﺷﺪ،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﺗﻦ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﻳﮏ ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﻳﮏ ،ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی ﺷﺪ .دﻟﻴﻞ
اﺻﻠﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﺗﻦ ،اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪ
وﻳﮋه ﻗﺸﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻳﻖ راﻧﺎن ،ﺑﺮای اﺳﺘﻮاری ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ آب(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .ﭘﻴﺶ از آن اﺻﻼﺣﺎت “ﺳﻮﻟﻮن”
در ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ از ﺳﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﺰر گ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

و او را ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﺪود ٧٠
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ در آﺗﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﻮﻣﻮﺗﺘﻦ )ﻗﻀﺎت( ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد (٢) .ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ
) (١۶٨٩-١٧۵۵اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻳﺪه ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ
)ﻟﮕﻴﺴﻼﺗﻴﻮ( ،ﻣﺠﺮﻳﻪ)اﮐﺴﮑﻮﺗﻴﻮ( و ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ)ﻳﻮدﻳﮑﺎﺗﻴﻮ( را ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻣﺮﮐﺰی دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ (٣).ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻳﯽ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،او ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻓﺮدی را
در راس ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻮای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
ﺗﺌﻮری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﻮای
ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮط
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮط
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ از راه ﺟﺪاﻳﯽ
ﺑﻴﻦ ﻗﻮا ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﻘﻼل ﮐﻠﻨﯽﻫـﺎی آﻣﺮﻳﮑـﺎﻳﯽ از زﻳـﺮ ﺗﺴـﻠﻂ
اﻧﮕﻠﻴﺴـﯽﻫﺎ در ﺳـﺪه  ١٨ﻣﻴﻼدی ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﺴـﻴﺎری در ﺑـﺎره دﻣﮑﺮاﺳـﯽ و
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻴﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
“ﻓﺪراﻟﻴﺴﺖ ﭘﯽ ﭘﺮس ” ) (۴از ﺳﻮیﻫﺎﻣﻠﻴﺘﻮن ،ﻣﺎدﻳﺴﻮن و ﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺌﻮرﻳﮏ اﻳﺠﺎد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ از اﻓﮑﺎرﻫﺎﺑﺰ ،ﻻک ،ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ و دﻳﻮﻳﺪ ﻳﻮم اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻠﻨﺪ ،اﻳﺪه ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ را وارد
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺳﺖ :ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﺧﻠﻖ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻃﺮف ﻳﮏ ﻓﺮد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮐﻨﺎری اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ آرا ی ﻣﺮدم ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آنﻫﺎ اﻳﺪه ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ را ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار دﻳﮕﺮی
ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﻮاری وارد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :در ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎده
ﻗـﺪرت ﺻـﺮﻓﻦ در ﻳـﮏ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ اﺳـﺖ ،در ﻳـﮏ ﺟﻤﻬـﻮری ﭘﻴﭽﻴـﺪه
آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﺧﻠﻊ

ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و وﻇﺎﻳﻒ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻗﻮا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻳﺪه ﻓﺪراﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻫﺪف رﺳﻴﺪ :از ﻳﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و دوراﻓﺘﺎده درون ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ،از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪی
اﺳﺘﺒﺪاد .ﺷﻮﻣﭙﺘﺮ ) (١٨٨٣-١٩۵٠در ﺗﺊ وری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺪرت اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را زﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﺎدی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ درک ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی
واﮔﺬار ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﻳﺪ آن را اداره و ﺑﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻳﺎری ﮐﻨﻨﺪ (۵) .اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد اﻧﺘﻘﺎد اﻓﻼﻃﻮن
ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﻣﺎ ﺷﻮﻣﭙﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺨﺒﻪای ﺧﻮد،
ﺧﺼﻠﺖ ﻫﻨﺠﺎری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد ،و ﺑﺮای ﭘﺮورش دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روﻧﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ راه ﺣﻠﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻧﻔﯽ آن ،از راه ج اﻳﮕﺰﻳﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺨﺒﮕﺎن در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺌﻮری دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻨﺠﺎری دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﺎرﺗﻮری )… (١٩٢۴-ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻫﻤﮕﺎه و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺌﻮری
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻮﻣﭙﺘﺮ ،ﺳﺎﺗﻮری ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﺳﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻨﺠﺎری ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) (۶ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،ﺳﺎرﺗﻮری ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری دﻣﮑﺮاﺳﯽ را )ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از
درون ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ( ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻨﺠﺎری ﺗﺎزه در ﺑﺎره ﮐﻴﻔﻴﺖ
رﻫﺒﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻼک دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزی
دروﻧﺪاد )اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪاد )ﮐﺎرﮐﺮد و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎ(
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻬﻮری و رﻳﺸﻪ آن
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺳﻴﺎﺳﺖ” ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ،و اوﻟﻴﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮ آن از ﺳﻮی ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻮن آﮐﻮﻳﻦ )اﮐﻮﻳﻴﻨﺎس( در ﺳﺪه  ١٣ﻣﻴﻼدی،
اﻓﮑﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اروﭘﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد .ارﺳﻄﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ،ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻴﺨﺘﻪای از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻧﺪﻳﺸﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮐﻨﻮﻧﻴﺖ دارد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه
در ﺳﺪه  ١٧ﻣﻴﻼدی ﺗﺌﻮری ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران روم ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر

ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری روم ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺮدم در ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ اس ﺗﻮار ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ وﻳﮋهای از ﺗﺴﻠﻂ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺪه
ﺟﻤﻬﻮری روﻣﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﻤﮕﻮﻳﯽ و اﺗﺤﺎد ﻗﺪرت
در دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﮑﻞ وﻳﮋهای از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﮐﻪ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ و ﺟﻤﻬﻮری روﻣﯽ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
روم ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻪ ﻳﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﻴﮕﺎرﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺒﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﻟﻴﮕﺎرﺷﯽ روﻣﯽ ،ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ در ﺟﻤﻬﻮری روم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﻳﮏ ﻧﻔﻮذ واﻗﻌﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ آﺗﻦ ،در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻮن آﺗﻦ ،در روم ﻫﻢ آزادی ﺑﻪ ﻣﻔﻪ وم آزادی ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮر روﻣﯽ آزادی ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان روﻣﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮیﻫﺎی اداری و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ آزادی در آﺗﻦ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻖ
ـﺎ را از
ـﺖ آنﻫـ
ـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـ
ـﺪان روﻣـ
ـﺮای ﺷﻬﺮوﻧـ
ـﻮﻗﯽ ﺑـ
ـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘـ
ﻗـ
ﺧﻮدﺳﺮیﻫﺎی رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺰار و ﭘﻮﻣﭙﻴﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﺑﻪ وﺣﺪت ﺟﻤﻬﻮری
روﻣﯽ در زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻮاری ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺎ ﺳﺪه  ١۶ﻣﻴﻼدی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻓﻠﻮرﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﻮد را دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺴﺮون ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺪ ﻳﻢ
روﻣﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻧﻪ “اﻧﺘﺨﺎب” و “ﺗﻌﻮﻳﺾ” ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ،اﻳﺪه ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﻳﺪه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﺪه واﺣﺪی
رﺳﻴﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .در ﻣﻴﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در دو زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺮﻳﻦ دارای ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻧﺘﺨﺎب دوﻟﺖ و ﺑﺮﮐﻨﺎری دوﻟﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ دوﻟﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻨﻬﺎ در دوره اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در آﻟﻤﺎن در دوره اول و دوم اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻزم اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺪرت زﻳﺎدی در اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ دوﻟﺖ دار
د .در ارﺗﺒﺎ ط ﺑﺎ ﺧﻠﻊ دوﻟﺖ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺳﺎدهای ﻣﯽﺗﻮان دوﻟﺖ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻳﻮﻧﺎن،
ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮری اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
ﺳﻮﻳﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ،اس دوﻟﺖ ﻳﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزرای ﺧﻮد ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد .در در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎ رﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮیﻫﺎ اﻳﻔﺎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎی
ﮐﺒﻴﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ رواج دارد ،ﮐﻪ در راس آن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺧﻮان
ﮐﺎرﻟﻮس از ﺳﺎ ل  ١٩٧۵ﭘﺎدﺷﺎه اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻗﺪرت او در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﻟﻮس در دﻓﺎع و ﺗﺜﻴﺒﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل ﻓﻮرﻳﻪ ،١٩٨١
از ﺳﻮی ارﺗﺶ ﺑﻮد .ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺎرﻟﻮس دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در ﺟﺮﻳﺎن
اﻳﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮان ﮐﺎرﻟﻮس،
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎز
اﺳﺖ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺌﻮری،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻨﻴﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ارزشﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻠﺢ
آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ،ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﻨﺠﺎری و اﺧﻼﻗﯽ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﻠﻴﺖ آن ،اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪ
در وﺟﻮد اﻳﻦ ارزشﻫﺎ ﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ “در ﻋﻤﻞ و ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ آن” اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ :در
ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ی ﻏﺮﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺲ
ﺟﺪی وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و از راه اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺪاوم
آنﻫﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ درﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز
ﻧﻤﯽﺗﻮان ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻳﺎﻓﺖ ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آﻳﺎ اﺳﻼم اﺳﺎﺳﻦ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟
ﺣﺘﺎ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای و ﺧﺎص و آﺳﻴﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ :وﺟﻮد
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﻴﺴﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺨﻦ از ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺳﻼم دﻣﮑﺮاﺗﻴﺰه ﺷﻮد .ﭼﻨﻴﻦ
اﻧﺘﻈﺎری را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﻴﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
اﺻﻠﻦ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آن از اﺟﺰای ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ در اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻳﺎ

اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ “ﮐﺎرﮐﺮدی”
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺑﺴﻴﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد )ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن اﺟﺮای ﺷﺮﻳﻌﻪ
اﺳﺖ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﻼم )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﻳﺮان( ﺑﭙﺮدازﻳﻢ(٧) :
ـﺮ
ـﺎرت دﻳﮕـ
ـﻪ ﻋﺒـ
ـﺰد .ﺑـ
ـﻖ ﺑﺮﻣﯽﺧﻴـ
ـﺪرت از درون ﺧﻠـ
ـﯽ ﻗـ
– در دﻣﮑﺮاﺳـ
ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺣﺎﮐﻢ ،ﺧﻮد ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ و
ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ.
– ﻫﺪف ﻫﻨﺠﺎری و اﺧﻼﻗﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آزادی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﻧﻬﺎﻳﺘﻦ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
– ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺎوی و دارای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﯽ او ﺑﺮ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ارﺟﺤﻴﺖ دارد.
– ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ و ﮐﺜﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﮑﺮی در دم ﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮک و
ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ آن اﺳﺖ .وﺟﻮد اﺣﺰاب و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮط
ﺿﺮور رﺷﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ذات ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻮﻧﻴﺴﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
– ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻣﺸﻮرت و ﺟﺪل ﻓﮑﺮی ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺪف ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺷﺮﻳﻌﻪ و ﻣﺎﻧﺪن در ﭼﺎرﭼﻮب آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
– ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺪرت در دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در
ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﻦ ﻳﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ.
– در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در دوره ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺳﻮی
اﺳﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺰل وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ آن را
ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ و ﺑﻴﺶ
ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ – .در
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ
از ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

– ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻴﺎﺳﯽ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ از راه ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻗﻮا و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ
رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد از ﺳﻮی ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ “اﻧﺘﺨﺎب”
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
– ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ
از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دورﻧﻤﺎی “ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﺘﯽ” دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان
اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺗﺴﻠﻂ و ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﺎ و
ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻳﻌﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻳﻌﻪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪان ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ،
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮع ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ :ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ و ﺣﺪﻳﺚ.
ﻧﻈﺮات و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﺎ و ﻗﻀﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﻈﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻳﺮان را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﻴﻢ ،ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادای زﻧﺎن
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﻴﺴﺖ.
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ داده اﺳﺖ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ از
اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ او ﺑﺮای اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی
ﺑﺮﭼﻴﺪه و از اﻳﻦ را ه ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎرات رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .اﻳﻦ دو
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در درون ﺧﻮد ﭘﻼري زه ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
وﻳﮋه در زﻣﺎن دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از درون ﺧﻮد ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن دروﻧﯽ اﺻﻼح
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻴﺰد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد :ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎزی ﻧﻬﺎد
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن( از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﻫﺮم اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در درون و ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.

ﺣﺘﺎ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدی ﻫﻤﭽﻮن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻳﮏ ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻬﺎدی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ راه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﺑﺎز ﺧﺼﻠﺘﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻣﺠﻤﻊ  ١٨ﻧﻔﺮی
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺰﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ب( ﺗﺴﻠﻂ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻳﻌﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت و رﻓﺮم در اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورﻧﻤﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان را در ﻧﻈﺮ دارد .اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و اﻧﺴﺠﺎم اﺗﺤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻳﻨﺪه
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎزﻧﺪ و آن را ﻣﻼک اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺸﯽ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ و ﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ(٨) .
ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻳﻨﺪه در اﻳﺮان ،ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮﮐﺰی ﻳﺎ ﻓﺪرال،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﻳﺮان ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﺎ ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﺣﺰب
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺪل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﭘﻴﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺧﺎم ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼ ش
ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺪف اﺻﻼﺣﺎت را )ﮐﻪ
ﺗﺎﺣﺪی ﻫﻤﺎن ﮔﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺖ( ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ،و از درون
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﺰه ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﻧﻴﺰ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ آری ﻳﺎ ﻧﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﯽ
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻬﺎﻳﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮدی ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻳﮏ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده ام ) ،(٩در ﻳﮏ اﺗﺤﺎد
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ،اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،دوری از ﭘﻴﺸﺪاوری …
ﻣﺎرس ٢٠٠٩

اﺷﺎرهﻫﺎ:
(١

ﻧﺎدﻳﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺑﻌﺪ

ﻫﻨﺠﺎری

دﻣﮑﺮاﺳﯽ

ﻳﮑﯽ

از

ﺿﻌﻒﻫﺎی

اﺻﻠﯽ

در

اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن در ﻣﻘﺎ ﻟﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺧﺴﺎز
در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﺑﻮدﻣﺎن ﻧﮑﻨﺪ” ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ :ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه آﻗﺎی ﮐﺎﺧﺴﺎز از دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻧﺪﻳﺪن ﻳﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﻧﮑﺮدن ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﺠﺎری دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ
“ﺗﺠﺮﺑﻪ” دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﺪه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ
ﻳﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻔﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻳﮏ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﻮدﮐﺴﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.
 (٢ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎره دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ:
A. Pabst: Die Athenischt Demokratie, Beck 2003, München
| und H. Vorländer: Demokratie, Beck, 2003, München
)3
Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hrg, von Frosthoff,
Tübingen 1992, 6. Kapitel
)4
Federalis Papers (Hamilton, Madison, Jay) 1776-1783
)5
Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München
1950, S. 430
)6
Sartori: Demokratietheorie, Darmstadt 1992, S. 170 – 180
 (٧در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ (ﮐﻪ ﻣﺜﻠﻦ ﺧﻤﻴﻨﯽ و
رﻫﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری ا ﺳﻼﻣﯽ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺪف
اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 (٨در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ف .ﺗﺎﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ،
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز!” در اﺧﺒﺎر روز ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻳﺮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻣﻨﻪ
اﺗﺤﺎد ﺣﻮل ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻨﻮا ن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (٩رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ “اﺗﺤﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ” در ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ.

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 ﺧﻮد
را ﺑﺎ رای دادن ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ﯾﮏ ﺗﻦ ،ﯾﮏ رای ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻈﺮی اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :
 -۱در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮاﺑﺮی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ 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

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن روا
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺼﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آذر  ۲۰ – ۱٣٨۹دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰
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ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن در ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮑﯽ ﻣﯿﺎن 9
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ در  12دﺳﺎﻣﺒﺮ  21) 2010آذر  (1389ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻧﮕﺎه و ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاد
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﮐﻼم و ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻢ و در ﺧﻮد ،ﺑﺮای دو ﻣﺒﺎرز و
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزات دوران رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از رﺑﻮده ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن اش ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ) .(1او ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ
اﺣﺸﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻟﯿﻮ
ﮐﺴﯿﺎاوﺑﻮ ) ،(2ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﻨﺪ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرش ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرت  2008ﮐﻪ از رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ  12ﺳﺎل ﺟﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺘﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮوج

از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻟﯿﻮ
اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺪادﻧﺪ.
اﯾـﻦ دو ﻣـﻮرد ﻧﻤـﺎدﯾﻦ از ﻣﯿـﺎن ده ﻫـﺎ و ﺻـﺪ ﻫـﺎ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ی آزار،
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺘﺎ ﺗﺮور ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺎ را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻮازﯾﻦ آن؟ ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﺳﻮی دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ .ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و دﯾﮕﺮی ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻧﻮع
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮی در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻦ
ﻗﺮار دارد.
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  1948و در ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ و در
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮآﻣﺪی از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﺳﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  1948ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﻧـﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  -1آزادی ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ و ﻣـﺪﻧﯽ -2 .ﺣﻘـﻮق ﺑﺮاﺑـﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎ و
دوﻟﺖ ﻫﺎ و  -3ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ .اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮآﻣﺪی از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﺎﻻﯾﯽ ،در ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺪ .رﯾﺸﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرن
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺪاﺑﺶ و رﺷﺪ ﺳﻮژه ﻫﻢ در ﻓﺮدﯾﺖ اش و
ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﻮژه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻠﮑﺘﯿﻒ  (collectifاﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺮوج
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ،اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و رﻫﺎﯾﯽ
اش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
 conceptuelﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ در اروﭘﺎ ،در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﺷﻨﮕﺮی و ﺳﭙﺲ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺟﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻼم ﮐﺮد… ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن روا
ﻣﻔﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن روا ﯾﺎ اوﻧﯿﻮرﺳﺎل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻠﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
»ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد زاده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪ…« )ﻣﺎده (1
»ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ،

ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،دﯾﻦ ،ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ی دﯾﮕﺮ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺛﺮوت ،وﻻدت ﯾﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق
و ﻫﻤﻪ ی آزادی ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ
دارد…« )ﻣﺎده (2
و اﯾﻦ آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد» :آزادی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،وﺟﺪان و دﯾﻦ« )ﻣﺎده (18؛ »آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن« )ﻣﺎده
(19؛ »آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺠﺎﻣﻊ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ«
)ﻣﺎده (20؛ »ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در اداره ی اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد،
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ… اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺎ
رأی ﻣﺨﻔﯽ…)ﻣﺎده (21؛ »آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد« )ﻣﺎده .(23
ﭼﻨﯿﻦ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺪ .ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﻧﺪ .ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﺪ .ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﻗﻠﯿﺖ ﮔﺬارده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن دوﻟﺖ،
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﯿﺖ ،اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ی دوﻟﺖ
ﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ارزش
ﻫﺎی اوﻧﯿﻮرﺳﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﯿﺮاﯾﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻨﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ… ﻻﮐﻦ آرادی ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎﯾﺰی و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭼﻮن ارزش ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﺮواﯾﯽ ﯾﺎ اوﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از
ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ… ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﺎﻫﻮی
ﺗﻀﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ارزش ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﺮوا و ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻣـﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺑﻨﯿﺎد ،در ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد،
ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ آﺷﮑﺎر و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ
آن را ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ در ﭼﯿﺴﺖ؟
– ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺧﻮد ِ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮر را ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺷﺮط دﯾﻨﯽ
در ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺟﻤﻬﻮر ﭼﻮن »ﭼﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ) (3ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ… ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– دوﻣﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و دوﻟﺖ را در ﻫﻢ
ﻣﯽ آﻣﯿﺰد و ﻧﻈﺎم را ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ را
در ﺷﺎﻟﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
– ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺄ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮل آن ﺷﺮط ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ
دﯾﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺘﻮان در
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎن داد:
»ﮐﻠﯿﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺰاﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اداری،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ«.
– و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻀﺎد ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان و
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ رژﯾﻢ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  57ﺗﺎ اﻣﺮوز در
ﺗﺠﺎوزات ﻣﻤﺘﺪ و آﺷﮑﺎرش ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد .از
روز ﻧﺨﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﻼم ﮔﺮا در ﺧﯿﺎﺑﺎن آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﺠﻤﻌﺎت و
ﺑﺤﺚ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﻠﻪ ای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ… ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺣﺒﺲ ،آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن… ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  …67ﻗﺘﻞ
ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ .88
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  31ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان،
– ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎم و ﻣﻀﻤﻮن اش ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
– ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺟﻮﻫﺮ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
– ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺮوج اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺎﻟﻮده ی آن را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی آن.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  62ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻓﺎﻋﯿﻪ در ﺑﺎره آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻔﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎل

 1948اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل  1948اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
– ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام.
– در ﻣﺎده ی  18آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد از آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
وﺟﺪان و دﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آزادی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﯾﺎ
اﻋﺘﻘﺎد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آزادی اﻇﻬﺎر دﯾﻦ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد … ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ« .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺨﻨﯽ از
آزادی ﺑﯽ دﯾﻨﯽ )آﺗﻪ ﺋﯿﺴﻢ( ﻧﻤﯽ رود.
– ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق اﻃﻔﺎل… ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره
ی ﺣﻘﻮق و آزادی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﭼﻮن
اﻋﻼﻣﯿﻪ ی اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (1776و اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ـﻪ
ـﺎﻧﯽ  1948و ﮐﻠﯿـ
ـﻪ ی ﺟﻬـ
ـﺎ اﻋﻼﻣﯿـ
ـﻪ ) 1789و  (1793ﺗـ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴـ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﺮوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪ و
ﻧﻪ ﻫﺪف .ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
»ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را
دارد .در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ،اﻫﻤﯿﺖ ،ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد
وﯾﮋه ی ﺧﻮد را دارﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺟﻤﻬﻮری و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ و در »ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﯾﺢ و
ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﻔﯽ
ﺗﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ

دﯾﻨﯽ ﺷﺎن ،ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ،
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻪ ﻗﻮای ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﺟﺮاﯾﯽ از دﯾﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه و اﺣﮑﺎم آن
و ﻋﺪم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن آن ﻫﺎ را در »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دو ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ) ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ
و اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و »ﺳﯿﺎﺳﺖ« :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﺎرﺿﯽ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ وﺟﻮد ﺗﻨﺶ و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ـﯽ،
ـﺖ اﻧﻘﻼﺑـ
ـﺖ ،ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻪ راﺳـ
ـﭗ و ﭼـ
ـﻮع ﭼـ
ـﻪ از ﻧـ
ـﺖ ﭼـ
ـﺖ ،ﺳﯿﺎﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺘﺲ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ،ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ
ﺧﻠﻖ… وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در رواﺑﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ و ﺗﺸﮑﯿﺎﻻﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺴﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﻣﺴﺘﻘﻞ از »اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﺘﺸﮑﻞ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺪرت ﻫﺎ و
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و
ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی روز و آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻗﯽ و رادﯾﮑﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی ﻣﺼﺮح
در اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺳﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﺧﻮد ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ ی
اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺷﮑﺎﻓﯽ
در ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ،2004از دل اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ
آوردن ﻧﺎم اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  1948در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن

ﻣﺎ ،ﺷﺮط ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ آن و دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ )ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( ،در ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و در
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﻨﺪه
ای اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﻣﺮوزی ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در
راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﺳﻮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎرزات دﻓﺎﻋﯽ  ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻏﯿﺮه در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .ازاﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺗﺪارک ذﻫﻨﯽ و ﻧﻈﺮی و اﯾﺠﺎد
آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪه و ﭘﺮوژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺟﻤﻬﻮری و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان آﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﺑﺮ ﭼﯿﺪن
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و ﻫﻢ ﮐﻮﺷﯽ ﻫﺎ از
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ و اﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دور
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
—————————
) (1اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی آن – ﮔﻠﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.1377 ،
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