تاریخ و اندیشه

www.ebtekarnews.com

پنجشنبه
 28اردیبهشت 1396
شماره3710

سالروز فروپاشي رژيم ديكتاتوري «موبوتو سهسهسكو» در كنگو
ژنرال ژوزف موبوتو معروف به موبوتو سهسه سكو ،رئيس ستاد ارتش كنگو بود ،ولي در  25نوامبر 1965م طي كودتايى ،زمام امور را به دست گرفت .وي پس از آن ،با اتخاذ روشي خودكامه ،از اختيارات
مجلس كنگو كاست و با حذف پست نخستوزيري ،كليه اختيارات كشور را در دست خود گرفت .موبوتو ضمن تغيير نام كنگو به زئير ،به تقليد از چين ،نوعي انقالب فرهنگي به راه انداخت و در جريان
اين انقالب كه آن را بازگشت به خويشتن ناميد ،اقدامات مضحك و مبتذلي انجام داد .اين مسئله باعث شد تا جريان غربگرايى ،بار ديگر به عنوان يك انديشه مترقي توسط او به كشور باز گردد.
برقراري روابط با رژيم صهيونيستي ،حمايت از شورشيان آنگوال ،برگزاري انتخابات تحت فشارهاي بينالمللي ،سركوبي اعتراضات مردمي و دانشجويى از اقداماتي بود كه در زمان حكومت سهسهسكو
انجام شد.

نهادههای مردمساالری بازخوانی شد

ساعت شنی

دموکراسی زیر چتر انتخاب

ابوالحسن بنیصدر
بهمن  ۱۳۵۸تا خرداد ۱۳۶۰
یک سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران
گذشته بود که در پنج بهمن ماه  ۱۳۵۸ابوالحسن
بنیصدر نخستین رییس جمهور ایران انتخاب
شد .بنیصدر با شعار «عدالت اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی» به این مقام انتخاب شد .او از مجموع
بیش از  ۱۴میلیون رای ،یازده میلیون رای کسب
کرد .بنی صدر در پوسترهای تبلیغاتی به عنوان
کسی معرفی میشد که به دنبال وحدت ملی،
بازسازی اقتصادی ،تامین امنیت و گسترش فرهنگ اسالمی است.

محمدعلی رجایی
مرداد  ۱۳۶۰تا  ۸شهریور ۱۳۶۰
محمدعلی رجایی ،نخستوزیر ابوالحسن
بنیصدر ،نامزد مقام ریاست جمهوری شد.
سوابق سیاسی ،عضویت در حزب جمهوری
اسالمی ،سادهزیستی و ...از جمله ویژگیهای
شخصیتی رجایی بود .او در دور دوم ریاست
جمهوری با حدود سیزده میلیون رای رییس
جمهور شد .او در مراسم تنفیذ حکمش گفت به
دنبال ایجاد جامعه اسالمی است اما عمر ریاست
جمهوری او کوتاه بود و در کمتر از یک ماه ،هشتم شهریورماه  ۱۳۶۰در بمبگذاری
دفتر نخستوزیری به شهادت رسید

آیتاهلل سیدعلی خامنهای
مهر  ۱۳۶۰تا خرداد ۱۳۶۸
در مهر ماه سال  1360و درست در زمانی
که دو رئیس جمهوری پیشین هر یک به دلیلی
نتوانستند دوره مسئولیت خود را به پایان برسانند،
آیتاهلل خامنهای با کسب  ۱۶میلیون رای ،به
عنوان رییس جمهوری ایران برگزیده میشود.
ایشان که شعار خاصی در پوسترهای تبلیغاتی خود
درج نکرده بودند ،هنگام تنفیذ حکم شان فرمودند:
«ریشه استکبار و ضعفهای اجتماعی و اقتصادی را
قطع میکنم ».ایشان دو دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران را برعهده داشتند.

آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی
مرداد  ۱۳۶۸تا مرداد ۱۳۷۶
چند ماه پیش از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیسجمهور شود ،تغییرات مهمی اتفاق افتاده بود.
با رحلت امام خمینی ،آیتاهلل خامنهای رهبر ایران
شده بود .جنگ ایران و عراق هم پایان یافت و اهمیت
ریاست جمهوری مهمتر از گذشته بود .مجموعه
این شرایط باعث شد که شعارهای آقای هاشمی
رفسنجانی حول محور اقتصاد و بازسازی اقتصادی
بچرخد .شعاراصلی او توسعه اقتصادی بود؛ میخواست کشاورزی و صنایع را توسعه و بازار را
رونق دهد .آقای رفسنجانی در این دوره ،فقط یک رقیب داشت و بیش از  ۱۶میلیون رای
آورد .او با همین برنامهها برای بار دوم رییس جمهور شد .دولت او دولت سازندگی لقب گرفت.

« رئیس دولت اصالحات»!
مرداد  ۱۳۷۶تا مرداد ۱۳۸۴

 ۲۱میلیون رای انتخاب شد.

« رئیس دولت اصالحات» با شعار جامعه
مدنی ،قانونگرایی ،توسعه سیاسی و نهادینه
کردن آزادی با بیش از  ۲۰میلیون رای به ریاست
جمهوری رسید .موجی از انتظارات سیاسی و
فرهنگی در ایران شکل گرفت و جنبشی معروف
به جنبش دوم خرداد شکل گرفت .وی چهار
سال بعد در هشتمین دور ریاست جمهوری با
شعار فردای بهتر برای ایران اسالمی با بیش از

محمود احمدینژاد
مرداد  ۱۳۸۴تا مرداد ۱۳۹۲
احمدینژاد نخستین رئیس جمهور دو
مرحلهای ایران بود .احمدینژاد با شعار «پول
نفت باید سر سفره مردم دیده شود» ،در رقابت
با آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی پیروز شد.
احمدینژاد در شعارهای انتخاباتی به طبقه
محروم جامعه توجه داشت .میگفت از جنس
مردم است و برنامهها و شعارهای او حول و حوش
اقتصاد معیشتی مردم میچرخد و میخواهد
مشکالتی مثل مسکن و اشتغال را حل کند .احمدینژاد در انتخابات جنجالی سال ۸۸
با شعار عدالت و مهرورزی برای چهار سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد.

حسن روحانی
مرداد  ۱۳۹۲تا مرداد ۱۳۹۶

چهار سال پیش حسن روحانی در یازدهمین
دور از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان
هفتمین رییس جمهور ایران سوگند خورد .او
در این دور از انتخابات بیش از  ۱۸میلیون رای
کسب کرد .شعار او اعتدالگرایی و تنشزدایی
بود .روحانی میگفت کلیدی برای باز کردن
قفلها و گرههای سیاسی و اقتصادی دارد.

.

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
ع اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر پایه ائتالفی قرار
طب 
میدهد که حاصل آن زندگی جمعی ،همراه با مجموعهای
از عالئق و اشتغاالت برای اعضای آن است.همانگونه که
افراد ،با بهکار انداختن استعدادهای فردی ،سرنوشت
خویش را رقم میزنند ،زندگی اجتماعی نیز میتواند ،با
اشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیلدهندگان آن ،به
نحو شایسته سامان یابد.
فالسفه و اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را
مبنای تشکیل حکومت دانستهاند؛ هرچند که در نحوه اداره آن
الفنظرهای عمیقی مشاهده میشود .اما با گذشت زمان
اخت 
بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از حکومتهای «خودکامه»
و «فردساالر» ،اینک اندیشه «قرارداد اجتماعی» به عنوان مبنای
فلسفی مردمساالری ،بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته
است .با این ترتیب ،تشکیل حکومت و مشارکت در اداره امور
جامعه را میتوان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار
آورد .با این تاکید ،بناست درباره پرسش فلسفه انتخابات چیست
پاسخ داده شود.
فلسفه انتخابات و جامعه سیاسی
با فرض اجتماعپذیری انسان ،جامعه انسانی را میتوان در سه
جلوه طبیعی ،مدنی و سیاسی قابل تصور دانست:
ـ جامعه طبیعیای که از خانواده شروع و به اقوام و قبایل
بزرگ منتهی میشود؛
ـ جامعه مدنی که از برکت عالئق ،منافع و اندیشههای
مشترک افراد انسانی به وجود میآید؛
ـ جامعه سیاسی عبارت از مجموعه افرادی است که با
مشترکات منسجم تباری ،زبانی ،دینی و مذهبی و جغرافیایی
در سرزمین معین تحت حاکمیت مشخص به نام ملت بهطور
مستمر و پایدار با یکدیگر زندگی میکنند.
با تشکیل جامعه سیاسی ،دو عنصر «آزادی» فردی و
«قدرت» حکومتی ،رودرروی یکدیگر قرار میگیرند .در نهاد
آزادی «رهایی» و در نهاد قدرت «استیال» نهفته است .در عین
تنازع ذاتی که بین عناصر آزادی و قدرت وجود دارد ،در تالزم
این دو عنصر تردیدی نیست .در این تالزم ،سیال بودن قلمرو
قدرت و قلمرو آزادی ،دو حالت را متصور به ذهن میکند :حالت
اول ،غلبه قدرت و محدود شدن عرصه آزادی است که حاصل
آن تشکیل حکومت استبدادی است؛ حالت دوم ،غلبه آزادی و
محدود شدن قدرت است که به تشکیل حکومت مردمساالر
میانجامد.
در حالت دوم که آزادی و ابتکار عمل فردی با به کار افتادن
اجتماعپذیری افراد یک جامعه منجر به انعقاد قرارداد اجتماعی
میشود ،دموکراسی فضای جامعه را دربرمیگیرد و مردم ابتکار
عمل مشترک در حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارا میشوند.
مردمساالری
مردمساالری نشاندهنده مشارکت اکثریت مردم در امور
حکومت بر مردم و برای مردم است .دموکراسی مفهوم ظاهرا
شناخته شده و متداول در اکثر کشورهای جهان است .اما
مهمتر درک دموکراسی است که هنوز آنگونه که باید و شاید
در باور قلبی همگان قرار نگرفته است .درک دموکراسی مستلزم
درک اصول دموکراسی است .این اصول را به ترتیب بنیادی و
تضمینی میتوان دستهبندی کرد:
الف) اصول بنیادی دموکراسی :دموکراسی متکی به اصول
زیر است:
ـ همگانی بودن مشارکت شهروندان :این مشارکت وقتی
مطلوب خواهد بود که متفکرانه باشد و همگان با برخورداری
از فهم و شعور و رشد سیاسی و با قصد انشا در حاکمیت بر
سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند .در اینجا ،به قول
مرحوم شریعتی باید بین دموکراسی «رأیها» و «راسها» قائل
به تفکیک شد.
ت :اگر دموکراسی را ابتکار عمل مردم بدانیم،
ـ آزادی مشارک 
هرگونه اقدام حکومتی که مردم را با تحمیل قدرت ،عقیده یا
هرگونه شیوه القایی وارد عرصه سیاست کند ،دموکراسی را از
حقیقت به مجاز تبدیل خواهد ساخت.
ت :با قبول اصل برابری ،هرگونه تبعیضی
ـ برابری در مشارک 
که ابتکار عمل همه مردم را سلب کند ،مخل اصل بنیان
دموکراسی خواهد بود.
ـ کثرتگرایی اندیشهها :در جامعه انسانی فکر و اندیشه

مقدمه عمل است .حاصل آزادی فکر و اندیشه برای افراد بروز
و ظهور اندیشههای متفاوت و متعددی است که انسانها را
متفکرانه وارد عرصه جامعه و سیاست میکند .انحصار فکری
نوعی انحصارطلبی است که عرصه را بر بسیاری از افراد جامعه
تنگ میکند که در این صورت ،دموکراسی مفهوم بیمسمایی
خواهد بود.
ـ کثرتگرایی نهادها :کثرت اندیشه در کنار اجتماعپذیری
افراد انسان ،خود به خود موجب اتحاد و انسجام همفکران در
قالب گروهها و احزاب میشود .انکار احزاب و گروهها و محروم
ساختن آنان از مشارکت سادهاندیشی ناخردمندانهای است که
هیچگاه دموکراسی را به کمال مطلوب خود راهبری نمیکند.
ت :با وجود کثرتگرایی ،اتفاق
ـ تصمیم اکثریت و حقوق اقلی 
آرا اصو ال ً میسر نیست .به همین جهت ،برای نیل به یک نتیجه
قابل قبول ،رای اکثریت را میتوان راهکاری منطقی در عرصه
دموکراسی دانست .البته ،رای اکثریت به معنای مرگ اقلیت
نیست .بنابراین ،اقلیت باید از همه حقوق مشارکتی یک جامعه
دموکراتیک برخوردار باشند.
ب) اصول تضمینی دموکراسی
دموکراسی در عین اصالت و مطلوبیت ،از آنجا که دربرگیرنده
«قدرت» است ،میتواند آسیبپذیر باشد ،تا جایی که بزرگان آن
را به «استبداد اکثریت» تشبیه کردهاند .اندیشمندان ،با اذعان به
اینکه «قدرت فساد میآورد» برای تضمین دموکراسی ،اصولی را
بیان کردهاند که بدانها اشاره میکنیم:
ـ تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت :با قبول استعداد
استیالیی که در قدرت نهفته است ،ممکن است حاکم صاحب
قدرت مردمینیز دچار وسوسههای خودخواهانه شود .برای
احتراز از این فساد قویا محتمل ،محدودیت دوره حکومت
انتخابی مورد تأکید است .در این راستا ،تجربه نشان داده است
که در جریان انتخابات در دورههای متعدد این محدودیت دوره
منجر به جابهجایی قدرت بشود.
ـ تفکیک قوا :قدرت فساد میآورد ،خصوصا آنکه این قدرت در
ید فرد یا گروه واحد باشد .برای جلوگیری از این فساد ،تفکیک
قوا راهکاری است که اندیشمندان آن را توصیه و جوامع سیاسی
آن را تجربه کردهاند.
ن :قانون نهتنها از هر جومرج رفتاری حکام
ـ حاکمیت قانو 
جلوگیری میکند؛ بلکه مانع خودسری و اعمال خودخواهانه
حکام نیز خواهد بود که با بهانه قرار دادن نمایندگی مردم و با
تحمیل عالئق خود بر مردم ،بر این امانت مردمیخیانت خواهند
کرد.
ت :با قبول اصل حاکمیت قانون باید حکام بر
ـ مسوولی 
اساس قانون عمل کنند و در صورت تخلف از قانون یا تجاوز
با قانون باید مسوول شناخته شوند .مسوولیت فیالواقع ضمانت
اجرای دموکراسی و حاکمیت قانون است .در غیر این صورت
دموکراسی و عناصر و ارکان آن بازیچهای بیش نخواهد بود.
انتخابات
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش،

مشارکت آنان در انتخاب حکام یکی از زمینههای بارز این
حاکمیت خواهد بود .به عبارت دیگر ،انتخابات راهکار تحقق و
اعمال دموکراسی است .انتخابات ابزار مشارکت سیاسی همگان
و زمینهساز همکاری و تعامل و عملی ساختن حق مشارکت
مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق فطری و
خدادادی است .تحقق انتخابات آزاد و منصفانه مبتنی بر شرایط
زیر است:
الف) شرایط مبنایی انتخابات آزاد و منصفانه
انتخابات آزاد و منصفانه صرفا در یک جامعه سالم ،آزاد و
فراگیر میسر است .این جامعیت در تحقق شرایط خاص حاصل
میشود:
ـ آزادی عقیده :آزادی عقیده عبارت از این است که افراد
بتوانند ،به انتخاب خود ،در هر زمینهای اشتغال ذهنی داشته
باشند ،خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت
ی باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند ،به دور از
موضعگیری عموم 
هر تحمیل و فشاری ،بیندیشد و بدون ترس ،باور خود را بیان
کند .در نظامهای سیاسی مختلف موجود ،آزادی عقیده بستگی
تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه دارد:
ـ در دولتهای مکتبی ،آزادی عقیده ،در جهت حاکمیت آن
مکتب ،خود به خود با پارهای محدودیتها مواجه خواهد بود.
بدیهی است که این محدودیت میتواند عرصه را بر مشارکت
سیاسی و انتخابات تنگ کند.
ـ در دولتهای استبدادی اصو ال هیچ جایی برای آزادی عقیده
سیاسی وجود ندارد و هیأت حاکمه برای بقای خود ،راه را بر
هرگونه اظهار عقیده سیاسی میبندند.
ـ در دولتهای آزاد متمایل به یک گرایش عقیدتی برگزیده،
حکومت در مقام بیان آن موضع تحمیلی به خود نمیگیرد و
در برخورد با عقاید دیگران سیاست تساهل و بردباری را اعمال
میکند .بدیهی است که با این سیاست عرصه بر انتخابات تنگ
نمیشود؛ هرچند که الهام از مکتب غالب میتواند پارهای آثار
محدودکننده در انتخابات خصوصا برای تصدی در مقامات عالی
را داشته باشد.
ـ در دولتهای آزاد خارج از سلک دینی و مذهبی خاص،
حکومت با فاصله گرفتن از موضعگیریهای مسلکی ،بحث و
جدل درباره مکاتب را به مبادله افکار آزاد جامعه میسپارد.
بدیهی است که مشارکت در انتخابات سالم و منصفانه در چنین
جامعهای بیشتر میسر خواهد بود.
ن :آزادی بیان در دو قلمروی فردی و اجتماعی
ـ آزادی بیا 
قابل توجه است :در قلمروی فردی همان آزادی عقیده و بیان آن
است که بدان اشاره شد .در قلمرو اجتماعی از آزادی بیان ،تحت
عنوان آزادی اطالعات ،یاد میشود .آزادی اطالعات از طریق
مطبوعات و رسانههای گروهی صورت میگیرد .نقش مطبوعات
در افزایش معلومات عمومی ،برخورد اندیشهها ،آگاهی عموم و
طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم
بر اعمال حکومتی بسیار شاخص و برجسته است .از آنجا که
مطبوعات در اکثر موارد دولت را مورد خطاب قرار میدهند و

در گفتوگوهای سیاسی نقشآفرین هستند ،معمو ال ً هیاتهای
حاکمه نسبت به آن از خود حساسیت نشان میدهند
ت :با آنکه در یک نظام مردمی،
ـ آزادی احزاب و اجتماعا 
افراد با مشارکت خود ،بنیانگذار حکومتند ،اما نمیتوان ضعف
فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی نادیده گرفت .زیرا
افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را
ندارند .بر این اساس ،حضور هیاتهای حائل بین شهروندان
و حکومت ضروری خواهد بود تا بدینوسیله ،با وزانت خود
بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل کنند.
از طرف دیگر ،با وجود افکار و اندیشههای متنوع در جامعه،
ممکن است گروهها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه
واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها
میتواند راهگشای گفتوگوی منطقی و مسالمتآمیز در یک
نظام کثرتگرا و دموکراتیک باشد .این استعداد اجتماعی که
در نظامهای بینالمللی و داخلی تحت عنوان «آزادیهای
گروهی» مورد حمایت قرار میگیرد ،ممکن است به صورت
نهاد یافته و متشکل به صورت احزاب و انجمنها انسجام یابد و
یا اینکه به طور اتفاقی ،برای بیان پارهای از خواستههای مشترک
در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه مدت
متظاهر شود .آزادی احزاب و گروهها و اجتماعات الزمه یک
جامعه دموکراتیک است و از برکت آن میتوان با روشن شدن
ی در مبارزات و مجادالت سیاسی ،زمینه انتخابات
افکار عموم 
آزاد و منصفانه را فراهم کرد .محدودیت احزاب و گروههای
سیاسی به طور قطع عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ
میکند .بدیهی است که انتخابات در چنین فضای بستهای فاقد
مشروعیت خواهد بود.
ب) شرایط اجرایی انتخابات آزاد و منصفانه:
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی
خویش ،مشارکت آنان در انتخابات نمایندگان خود یکی از
زمینههای بارز این حاکمیت است .برگزاری انتخابات آزاد و
منصفانه مستلزم شرایط خاصی است:
ت :انتخابات صحیح و شایسته نیازمند
ـ درستی آیین انتخابا 
روش و قانونی است که بتواند چراغ راهنمای این انتخابات
باشد .در این خصوص ،او الً ،شرایط انتخابکنندگان و
انتخابشوندگان باید به ترتیبی باشد که زمینه آزادی مشارکت
در تعیین سرنوشت را به درستی فراهم کند .بدیهی است ،مقرر
داشتن پارهای از شرایط ایجابی و سلبی غیرمنصفانه که مقامات
حاکم را برای تشخیص صالح از ناصالح صاحب ابتکار عمل کند،
میتواند مانع یک انتخابات صحیح باشد .ثانیاً ،تبلیغات انتخاباتی
باید به نحوی باشد که شهروندان برای انتخاب آگاهانه ،نسبت
به انتخابشوندگان شناسایی کامل پیدا کنند .درستی تبلیغات
انتخاباتی مستلزم برخورداری همه رقبای انتخاباتی از امکانات
تبلیغاتی ،تأمین و تضمین عادالنه امکانات تبلیغاتی و ممنوعیت
تبلیغات نادرست و تخریبی است.
ـ انتخابات درست توسط انتخابکنندگان :درستی انتخابات
از نظر هنجاری ،ساختاری و رفتاری باید به ترتیبی باشد که
او الً ،یک رابطه شفاف بین انتخابکنندگان و انتخابشوندگان
ایجاد شود؛ ثانیاً ،تقسیمبندی حوزههای انتخاباتی به ترتیبی
باشد که حکومت با ابتکار عمل خود در حوزهبندی مصادره به
مطلوب نکند؛ ثالثاً ،هیاتهای انتخاباتی از منتخبان ،وابستگان و
طرفداران جناح حاکم نباشند.
ت :شمارش آرا و نتیجهگیری انتخابات،
ـ درستی نتایج انتخابا 
حساسترین مرحله انتخابات به شمار میرود .در این خصوص،
عالوه بر بهکارگیری امکانات فنی شایسته ،دستاندرکاران
شایسته نیز ابتکار شمارش آرا را داشته باشند .در غیر این
صورت ،اقتدارطلبی متداول در امور حکومتی راه را بر انتخابات
آزاد و منصفانه میبندد.
ج) نظارت صحیح بر جریان انتخابات
از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال
دارد ،رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره
ال
محتمل است .از طرف دیگر ،دستگاههای دولتی نیز معمو  ً
نسبت به نتیجه انتخابات ذینفع هستند و ممکن است پارهای
از دخالتها موجب تحتالشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی
شود .بدین خاطر است که برای جلوگیری از هرگونه آسیب
بر امر انتخابات ،نظارت بر صحت و درستی انتخابات ضرورت
پیدا میکند .نظارت بر انتخابات در کشورها بسته به ،رقبای
ی و یا یک نهاد بیطرف
انتخاباتی ،دادگاههای ویژه یا عموم 
سپرده میشود .صرفنظر از نحوه نظارت ،الزم به توجه است که
در صورتی میتوان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای
«قوه ناظر» نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچوجه ذینفع
نباشند .در غیر این صورت ،امیدی به درستی جریان و نتیجه
انتخابات نخواهد بود.

هنجار دموکراتیک در ایران

توسعه سیاسی در ایران

دموکراسی و حاکمیت مردم برای تعیین سرنوشت خود ،مفهومی شناخته شده،
معقول و مقبولی است که در منطق جامعه جهانی قرار گرفته است .بر اساس ماده ۲۱
اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هرکس حق دارد در اداره امور کشور خود ،خواه مستقیماً
و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت جوید  ...اساس
و منشأ قدرت حکومت ،اراده مردم است .این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود
که از روی صداقت و به طور ادواری باشد  »....ماده  ۲۵میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی هم با تأکید بر اینکه «هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت،
بدون تبعیض و  ...بدون محدودیتهای غیرمعقول  ...در اداره امور عمومی مستقیماً یا
بهواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت کند».
در این ارتباط ،اصل  ۵۶قانون اساسی کشور ما ،ضمن تأکید بر اینکه
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست» ،اضافه میکند «هم او
(خداوند) انسان را حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش ساخته است ».در این
اصل ،حاکمیت ملی و مردمی بدینترتیب تضمین شده است که :او الً ،حاکمیت
مردم موهبت الهی است که هیچکس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ فلذا ،سلب
حاکمیت عمل غاصبانهای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی کرد.
ثانیاً ،هیچکس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ پس،
کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند ،در هر رتبه و مقامی
که باشند ،تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح ،مشروعیت در اعمال قدرت از
طرف مردم را خواهند داشت.

توسعه سیاسی وقتی است که همه مردم ،از برکت رشد فکری و درک مراتب تفاهم و
همبستگی ،در تعیین سرنوشت سیاسی خویش ابتکار عمل داشته باشند .اصل حاکمیت
افراد بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ،در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
مورد توجه قرار گرفته است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حق مطلب را ادا کرده
است .اما اعمال صحیح این حقوق همهجانبه مردمی وقتی میسر خواهد بود که جامعه به
توسعه سیاسی نائل شده باشد .الزمه این فضای سیاسی مطلوب و همبستگی آفرین که
اصل برادری را به ذهن متبادر میسازد ،تحمل سیاسی و برخورد اندیشههاست که نهایتاً
میتواند منجر به الفت قلوب بین اقشار مختلف جامعه شود .شاید آرزوی بهجایی باشد
که همه افراد در صفی متحد حرکت کنند؛ اما به دلیل اختالف و تنوع فکری موجود در
ال ً امکانپذیر نیست .در این حالت ،چنانچه دولتمردان
جامعه ،این اتحاد و یکدستی عم 
متکی بر اریکه قدرت سیاسی ،برای حفظ مناسب خود ،گام در راه انحصارطلبی بردارند
و رقبای سیاسی خود را از میدان به در کنند ،دوستیها متالشی و برادریها فراموش
میشود و دشمنیهای سیاسی با ال میگیرد .ادامه این روند تأسفبار ،انحصارطلبی را در
دایره کوچکتری قرار میدهد و رقابتها افزایش مییابد و بدین طریق ،جوی از عدم اعتماد
سیاسی جامعه را فرا میگیرد و پوچی جایگزین تعاون و برادریهای سازنده میشود .برای
جلوگیری از پراکندگی و نیل به همبستگی و اتحاد ،چاره کار تحمل متقابل رقبای سیاسی
است .این تحمل سیاسی را میتوان ،با قبول اصل کثرتگرایی فکری و گروهی ،از طریق
اطالعات آزاد و مطبوعات و آزادی احزاب و اجتماعات ،همراه با رقابتهای فکری و سیاسی
مسالمتآمیز تجربه کرد.

رفتار دموکراتیک در ایران
اعمال حکومتی امانتی است که در دست حکام قرار میگیرد .هرچند که از نظر
حقوقی ،اصول «حاکمیت قانون» و «مسوولیت» راهکار حفظ امانت و درستی این
اعمال هستند ،اما این اقدام احتیاطی کافی به نظر نمیرسد و جنبه اخالقی به خود
میگیرد .این کالم نصیحتآمیز امام علی علیهالسالم بسیار جالب توجه است که
خطاب به یکی از فرمانروایان میفرمایند« :حکومت طعمه و غنیمت نیست؛ بلکه
امانتی است که بر گردن تو نهاده شده تا با مراعات دستورات الهی و احتراز از استبداد
خودمحوری آن را پاس داری ».از این موضوع میتوان تحت عنوان «اخالق سیاسی»
یاد کرد .اخالق سیاسی بیارتباط با تجربیات سیاسی و توسعه سیاسی نیست .ایران،
به عنوان یک کشور جهان سوم ،با وجود مفتخر بودن به تعالیم حیات بخش اسالم،
در امور سیاسی با مشکالتی همچون عدم توسعه سیاسی و استبدادزدگی تاریخی
مواجه است که بدون شک بر افکار عمومی جامعه و اعمال سیاسی زمامداران تأثیرات
بحرانی میگذارد.

