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 آن ی ناشناخته دشواریهای و انتخابات ی مسئله
 واحدی. از دکتر ن

 

 بحثی ضمن( شود تعریف نو از بایستی که سخنی) دارند گرائی ملّی اصطالح به ی سابقه که کسانی کشور درون از اخیرأ

 اینجا در. است بچگانه و لوحانه ساده بسیار که دهند می ارائه  را پیشگوئیهائی ایران ی ساله 08 تاریخ ی باره در طوالنی

 . خورد می چشم به آشکارا اساسی وعیبد

نه تازه این زمینه نیز . اند تاشکای و تاروای بیشتر بلکهبه معنی واقعی آن  تاریخنه  که است گوئی پیش این ی زمینه یکی

بلکه با دید سطحی د ارائه میشوگذشته  سیاسی برخوردهای و جامعه تحوالت به بیغرضانهاز زاویه ی دیدی منصفانه و 

  .دورانها شکل یافته استآن  ارزش بیو  نعمتی -حیدری

 برای یبستر خودصورت گرفته که  گذشته سال 73 ی ویژه اندیشی سبک با که دنباش می یئاندازها چشم عیب دّوم

جیتدری سقوط و فرهنگی انحطاط
 

  .ستا زمین ایران دائمی و

 را کشور سازی نو توان و اندیشیدن قدرت که نسلهائی تا شود می آورده نوشته این در انگاری ساده این از هائی نمونه

کاهشگرایانه نه تفکری بر و دننمای لمس را گذشته قرن نیم بختی شور این ی ریشه دارند
1

 تمامگرا بلکه 
 و کنند اراده 2

 . سازند استواربرآن  را خویش ی سازنده های کوشش

متأسفانه هیچگاه در تاریخ سده های  ،ن نشانه ای از وجود حّداقلی از امر مردمساالریبعنوا ،موضوع انتخاب و انتخابات

خودش چه از نظر حقوقی و چه از نظر امور ( گزینش)اصوأل امر انتخاب . گذشته مورد توجه ایرانیان قرار نداشته است

 . اجتماعی و سیاسی امری بسیار اساسی است

دانسته مطرح ناز گزینش همیشه بطور و دیگری مسئله ی مقصود  ها ارجحیت در کالم گزینش دو مطلب یکی مسئله ی

تقسیم ن اما در زاویه ی ای. امر انتخاب را تقسیم بندی کرددانسته ی توان نیز موب این دو ُبعد چدر چاراز اینرو  .می شوند

. نیستو شفاف روشن  بازهمت مردمساالری مورد توجه اسامر با آنچه در  "انتخاب"یا  "گزینش"رابطه ی کالم بندی 

مردم به گونه های  ی با رأی عامهفعالین سیاسی برپایه ی همین عدم شفافیت متأسفانه از دوران مشروطیت تا کنون 

 .کرده اندمختلف  بطورابزاری برخورد 

و " انتخاب" علمای دین و دولت با مردم صادقانه گفتگو نکرده و ذهن ایشان را در مورد کالم  روشنفکران،به ویژه 

 .معنی آنرا به عموم تفهیم ننموده اندبا توضیحات الزم روشن نساخته و " انتخابات "

در امور سیاسی به ویژه از دیدگاه مردمساالری  انتخاباتانتخاب و معنی این افراد نیز خود شاید برای از سوی دیگر 

انسته اند از کتب خارجی و یا دانشمندان کشورهای دیگر تو ولی اینان به هر حال در موقعیتی بوده اند که می. تاریک باشد

است؛  بعمل آمده دراین راه نیز کوتاهی به نظر می رسد متأسفانه . دبسازنمدد بگیرند و موضوع را برای خویش روشن 

 .ستابخشودنی ایکه نا کوتاهی 

پایه های زندگی شود که خود یکی از می نآن مربوط  مقصود زندگی معمولی تنها بهدر ( انتخاب)اهمیت گزینشدر هرحال 

البته . زیرا انسان عاقل همیشه بطور ذاتی هر کاری را بخاطر رسیدن به مقصودی اندیشه و اجرا میکند .انسان است

این جنبش خواهی نه خواهی به بردگی ختم ولی . ندجنبمی کسانی هم هستند که نه به اراده ی خود بلکه به اراده ی دیگری 

 . طلبی که در جامعه ی اسالمی ایران چند صد سالی است که برای بسیاری به دلیل تنبلی عادت شده استخواهد شد، م
                                                           
1 Reductionism 
2 Holism 
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درست . که بر آزادگی خویش اصرار دارند استبلکه روی سخن به کسانی نویسنده به چنین جامعه ای رو ندارد سخن البته 

 گزینش چونی اراحت و مطمئن حرکت کنند با مسئله  تهیه کنند تا یکفشبرای پای خود مثأل اگر بخواهند  آدمیان این

شهر یا محله ی  ظرفیت بازارو مالی  امکانات و از سوی دیگر به آنهابه سلیقه از یکسو این گزینش . روبرو میشوند

با این حال بایستی . ستآنهازندگی که یکی میل و اراده ی شخصی و دیگری شرایط محیط  داردبستگی اویشان اسکونت 

کار "  از جمله در سیاسیر ودر ام گزینش عملصورت می گیرد با  "خدمت به خود"داشت این گزینش که در  توجه

 . فرقی اساسی دارداست ملّت  "ساالریت خدمت به"در که  "مردمساالری

عانی م "یست چخدمت  در"برحسب اینکه "  هنمایند"، ازجمله انتخاب یک (و انتخابات")انتخاب "  مفهومپس بطور کلّی 

 .مختلف دارد

 :به چشم میخورد که بایستی آنرا صریحأ ابراز داشت  انسان حقوقمسئله ی درست اینجا اهمیت 

 ."هیچکس حق ندارد اراده ی کس دیگری را معرف باشد مگر اینکه چنین کاری الزم گردد" 

زیرا سلیقه ها و . پیش می آید به این دلیل چنانچه کسی بجای شخص دیگری در بازار خرید کند غالبأ ایراد و اعتراض

مگر . رساندبلذا حتمأ بایستی هر فردی خود به اراده ی خود معامله ای را به انجام . گرایشها و میلهای افراد باهم متفاوتند

 . معامله حضور داشته باشداینکه آن شخص خود نتواند به علّتی که قابل قبول باشد در محل 

انجام نقش معینی بجای کس دیگری است که خودش بطور موجه نمی تواند در » ر واقع ازاین جا پیداست که نمایندگی د

   .«محل حضور داشته باشد

 .اینکه این تعریف قابل گسترش به همه ی افراد حقوقی از جمله شرکتها هم میشود دیگر نیاز به توضیح ندارد

ما با دوگونه سیستم سیاسی روبرو هستیم که یکی  در عمل بطور کلّی. اکنون می توان موضوع را به مسائل سیاسی کشید

 .سیستم مردمساالر و دیگری سیستم اوتوکراسی است

خود برخود الزامأ نیز می بایستی ند؛ شامی بساالر کشوریعنی  مردم صاحب خانه ی خویش اند،چون  امر مردمساالری در

که جز اینل مملکت عمأل مّیسر نیست چاره ای نیست اما چون این کار به دلیل کثرت افراد و پیچیدگی مسائ. کنند حکومت

 . برگزینند برای اداره ی مملکتاز خود  مردم بیآیند و تعدادی را به نمایندگی

از جمله اینکه ساالریت نظام را نمی توان با انتخاب چند صد نفر از میان مردم . به این نتیجه گیری ایراداتی وارد است

این حکمت در جای دیگری از  ابتوجه . متی که دراین حکم نهفته است مسئله را حّل می کنداما دانائی به حک. نمایش داد

   . صورت خواهد گرفت که جای اصلی آن است این مقاله

تنها در  در امور سیاسیمالحظه میشود که  آنها باهم ی با مطالعه ی نظریه های حاکمیت و مقایسهپس 

امر  بعبارت دیگر. ی گرددبرآورده معمأل  یعموم یرأ با و د میآیدبوجو نمایندگیالزام  یدمکراسنظریه ی 

حقانیت پیدا کند و گزینش  اوتوکراسیو نه در حاکمیت  مردمساالر حاکمیتتنها در تواند می نمایندگی

نه تنها بآن توجه نکرده ایم بلکه بیش از نیم قرن است که الف مسئله ایکه ما  شود؛بذیرش په قابل نمایند

بدست  ان زنجیر بردگی خویش رامی زنیم بدون اینکه متوجه باشیم که به این شکل خودم را ت آزادانتخابا

  .می بافیم یشخو

تئوری مردمساالری تنها در اجرای کارمایه ایست که " انتخابات" مقصود از ر سیاسی ودر ام کردیمتا آنجا که معلوم  پس

برابر به کسانی که از حق انتخاب کردن در. گویند"ف"خابات ین کارمایه را فونکسیون انتا. پیش بینی شده است

، نام داده (وکیل ")ن" ، یا "نماینده " ،  وبه اشخاصی که حق انتخاب شدن دارند (موکل)" ش"، یا "شهروند "برخوردارند 

  : این رابطه را می توان چنین نوشت .  اند

 «ن»  ⟵⧿⧿⧿⧿«  ش» : « ف»    
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می برای مدتی محدود « ن»خود را به نماینده ی خویش  الفعنقش « ف»ب فونکسیون در چارچو« ش»یعنی شهروند 

 .سپارد

. دبایستی تشکیالتی اجرائی هم داشته باشد تا کارها بدرستی صورت بگیرن( هیعنی انتخاب نمایند)آشکار است که اینکار 

 . تا اینکار قابل ممیزی هم باشد الزم خویش را معلوم کندی اصول و ضوابط و ابزارهاخود این تشکیالت بایستی 

آشکار است که دانائی به . که یکی وکیل و آن دیگری مّوکل می باشنداز این گذشته عمل نمایندگی دو طرف دارد 

ماشین نیستند بلکه افرادی هستند که شخص چه این دو . ضروری است" ف" برای کارنمایندگی نفر خصوصیات این دو 

ازاین رو رابطه ی عاطفی و عقالنی این دو در کار نمایندگی تأثیری ژرف . شهای معینی هستنددارای اراده و میل و گرای

 . این دونفر ضرورت کار اجرائی  نمایندگی است"  کیستی "تصّوری از این دلیل وجود  به.  دارد

کل نصویر" یا "  کانسپت" این تصّور بصورت یک  ضرورت کاری الزامأ " تصویری از وکیل" و  یا " ی از موِّ

 .دراینجا سعی می شود بصورتی کلّی با این مّهم برخوردشود .خردمندانه دربرگذاری انتخاب یا انتخابات است

 : ما با سه گونه نمایندگی روبرو هستیم با تعریفی که از عمل نمایندگی ارائه شد پیداست 

 . همعاج لک،  و یا یک گروه، نمایندگی یک فرد   

را در دادگاههای دادگستری هر روز مشاهده می کنیم که به ویژه در ایران نه دادگستری  یک فرددگی مثال در مورد نماین

 .که باید آنرا بیدادگری نام نهاد

امیران لشگری و کشوری، هیئت مدیره ی سفرا، میتوان در مورد انتخاب وزراء، را  یک گروهدرصورتیکه نمایندگی 

 .مشاهده کردازمانهای کارگری و غیره سازمانهای تولیدی و توزیعی کشور و س

مردم دهات ، محله های شهری و یا  مثألمیتواند  جامعهاین  .است "همعاج لک "نمایندگی نامبرده دشوارتر از این دو مورد 

  . گفته میشود"  ملّت " بآن است که در معنی معیّنی باشد وامع مجموعه ی همه ی این ج

بی  "انتخابات" امر  وکیل و موّکل" کیستی"به  دانائی و مردمساالر یوجود حاکمیت مالحظه میشود بدون

نوشته هائی که مردم را بسوی یک انتخابات آزاد و یا رفراندم برای تعیین نوع رژیم  تمام سپ .معنی است

ت و بلکه مردم را نیز به گمراهی و تباهی وق ندنیستبر اندیشه ای نیک استوار  د نه تنهانفرا می خوان

  .دنافسردگی سیاسی میکش

الزامأ  (جمعأ چارچوب کاری")تشکیالت قضائی"و " کیستی"مسئله ی " نمایندگی یک فرد " آشکار است که در مورد 

 . کاری که کم و بیش در دوران مشروطه وجود داشته است. می گردد حل   سیستم قانونگذاری مملکت ی بوسیله

  .ی وجود نداردتدرس " چارچوب کاری"چه در گذشته و چه در والیت فقیه  همعاجاما در مورد نمایندگی یک گروه و یک 
 .ما با یک چنین مصیبتی هیچگاه روبرو نمی شدیموگرنه 

و معتبرو خود نماینده  قابل پذیرشتا به اقتضای آنها گزینش نماینده  ضروری است ( کانسپت) "کاری چارچوب "اینوجود 

 .قرار داشته باشد حفظ مردمساالریمّوکلینش و در دایره ی  اعتماد و اطمینانکاروی مورد 

" بلکه به مدرنیته و . تنها با مردمساالری رابطه ندارد توجه کنیم که" شهروند" کالم نخست به . را باز می کنیملب ااین مط

 .نیز مربوط است" لیبرالیسم 

این . ت استبسیار حائز اهمی( ؟به معنی کالم باشد"ه واژ"برای من هنوز روشن نیست که آیا واقعأ ) "شهروند"  معنی کالم

بطور صوری برخورد می و اوپوزیسیون در والیت فقیه با آن کالم در قانون اساسی مشروطه دیده نمی شود و امروز نیز 

 .شود
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ی سیاست شده  وارد فلسفه"  جان لوک" که در قرن هفدهم بوسیله ی گرفته شده "  لیبرالیسم" ایده ی از " شهروند" مفهوم 

برای " نیوتن " است و به تئوری جاذبه ی وی به ویژه به تعریفی که "  اسحاق نیوتن"از دوستان "  جان لوک" . است

نظریه ی حاکمیت خود را بنابر اصول جاذبه ی می خواهد "  جان لوک" ازاین رو  .می کند عشق می ورزدنقاط ماّدی 

قرنها پس از او در امریکا  . که به تشابه علوم طبیعی و علوم انسانی باور دارد نخستین کسی است" لوک . " نیوتن بنا کند

 . نشان میدهد زیبادر نیمه ی دّوم قرن بیستم این تشابه را به نحوی  3" ایلیا پریگوگین" 

ه از و از سوی دیگر حقوقی ک است( بنابر لیبرالیسم جان لوک )حقوق فردی دارای از یکسو "  شهروند" بطور کلّی 

 :دوران مدرنیته بدست آورده و جزو خصوصیات عمده ی هر فرد است 

 حقوق فردی  -الف 

این شرف فردی که غیر قابل تجاوز می . است (انسانی)حقوق فردی از اینجا ناشی می شود که هر کسی دارای یک شرف 

این حقوق شامل آزادی فردی، حق . دباشد، به همه ی افراد جامعه حقوقی انکار ناپذیرند می بخشد که قابل مطالبه ان

 .مالکیت و حق خودسازی فردی است

 : عبارتند از حقوق مدرن -ب  

  فرد موضع اجتماعی  -(ارزش های اخالقی مورد عالقه اش اصول و)  فردیگزینه های  -    فردی منافع - 

زندگی خویش که در دایره ی چرا؟ برای اینکه هرکسی از تجارب  .هستند شهروندی عمده ی خصوصیاتاین ها جزو 

به این دلیل این شهروند . برساختار رفتاری و کرداریش اثر میگذارد بدست میآورد ،"غیرخودی"  ،و خارج از آن" خودی"

انسان . حاکمیت، در جامعه زندگی می کرده استوجودبعنوان فردی طبیعی، پیش از "  لوک" ندی نیست که ودیگر شهر

. دارای ساختار ذهنی دیگری است تا کسی که بی تجربه باشد یین انسانچن .ی تجاربش نگریسترا بایستی همیشه با همه 

نمی شناسد نیاز به به درستی مّوکل خود را تمایالت و نگرش درست به این دلیل نیز نماینده ی چنین انسانی چون ساختار 

بایستی خصوصیات وکیل خود را ر مِوکل نیز از سوی دیگ. داردخود دگی نبرای کارنمایم( کانسپت" )کیستی"طرح یا یک 

غیرقابل بازو مسئولیت نماینده " کیستی"یک بدون وجود  پس. بتواند او و کارش را ارزیابی کندتا بر مبنای آن بشناسد 

  .نامعلوم می مانندو خواستهای مّوکل خواست میشود 

داختند و در پناه آن دست دسته امیران کشوری و اکنون می توان به عمل ناشایست کسانیکه انقالب اسالمی را براه ان

اینان حرمت انسانی و حقوق شهروندی . به محاکمه ی ناروا کشیدند و کشتند پی برد" گوسفند مانند" لشگری مملکت را 

 .افراد مملکت تجاوز نمودند"  کیستی "چرا برای اینکه به . افراد مملکت را لگد مال ساختند

 .نمایش می گذاریم را به کیستی در زیر این

 مسئله ی کیستی مّوکل -الف 

I.  در مورد یک گروه: 

البته هر فردی در سیستم مردمساالری . در اینجا یک وکیل دارای موکلین زیادی است که به یک گروه معینی تعلّق دارند

برای وی  اما چون وکیل نماینده ی همه ی گروه است. دارای حقوقی است که خود سرچشمه ی مشروعیت رژیم است

اینکار به دو . نمایش آن بصورت شخصیتی حقوقی می باشد کیستی گروهشرط وجود . مورد پرسش است گروه کیستی

 : شکل امکان پذیر است 

 . آنرا بصورت یک شرکت واحد بنگریم و دیگر اینکه یکی اینکه گروه را بعنوان مجموعه ای از افراد فرض کنیم

اینکار اگر همه دارای یک نماینده باشند فقط موقعی امکان پذیر . فراد نمایندگی شونددرحالت نخست بایستی تک تک این ا

" و یا " گرایش"، "همدردی" معموأل این خصوصیات می توانند . باشند یاست که افراد گروه دارای خصوصیات مشترک

                                                           
3 Ilya Prigogin 
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آشکار است که . گروه را نمایندگی کند" فع منا" بایستی الزامأ  یوکیلچنین بنابراین . باشد" انتظارسودی ماّدی یا غیر ماّدی

اشاره . گویند" اقتصادی  –اجتماعی " وضعیت "  وضعیتی که امروز بآن . تابع وضعیت گروه در اجتماع استاین منافع 

چندین بار است می بینم کسانی میآیند به ویژه در تلویزیونها بسیار معتبر در باره  زیرا . به این موضوع ضرورت داشت

  .نامی از آنان بردن در شأن این مقاله نبودبه هرحال  .که تأسف آوراست به غلط اظهار نظر می کنند" منافع" وضوع ی م

برمی جامعه که از ویژگی محلّی و یا قشرهای اجتماعی  در سطح کشوراست" منافع معینی" توجه وجود همگنی جالب 

در چنین زیرا . اهمیت بسزائی داردای پیشگوئی های انتخاباتی بر مردمساالر پارلمانیاین پدیده در حاکمیتهای . خیزد

 .چندین نفر نماینده به پارلمان راه می یابند منطقه ای هر از هائی حاکمیتی 

این مناطق دقیقأ بر ویژگی  الزم و ضروری است تادرست اینجا تأمل در مورد تقسیم کردن کشور به مناطق انتخاباتی 

 .دداستوار گر "همگنی منافع"

موجود باشد که خودش دارای ارداه  نیز "یا سیستم خومختارشرکت "یک گروه می تواند بصورت یک از سوی دیگر اما 

پیدا گروه بصورت یک اراده ی مشترک تظاهر  عضایاراده ی فردی ادراینجا . ی تصمیم گیری برای خودش می باشد

 .می کند

است که در این حالت خصوصیات سیستم قابل تعریف نیست بلکه هر تفاوت اساسی میان این مورد با مورد یک گروه این 

 . بار که الزم گردد خصوصیات یا منافع آن می بایستی در یک تصمیم گیری مشترک اعالم گردد

شخصیت حقوقی که دارای یک اراده )امروز می توان درگروهی که از طرف دولت ایران بعنوان مثال چنین وضعیتی را 

 یرژیمکنونی ایران در اینجا صرفنظر از اینکه رژیم . کرد مالحظه همذاکره ی اتمی نمود 1+5گروه با ( ی جمعی است

اشتباهی که تاوان آنرا بایستی . دولت ایران نیز اشاره نمودطرف به اشتباه اساسی این نمایدگی از  بایستی مردمساالر نیست

کل"که ود که این اشتباه از اینجا ناشی میش. دپردازبایرانی چندین نسل  عنوان  "اراده ی مشترک"بصورت یک  "منافع مو 

اهی از منافع ملّت حداقّل الزم بود اراده ی مردم را برای آگ. بوده استاین نمایندگان  مورد توجهرژیم نشده بلکه تنها منافع 

 . ندشدجویا می شدند که ن؟ با بحث در مجلس نمایندگان 

II.  جامعه لکدر مورد  : 

البته جوامع . یدا کردپت مشترک سیاسی برای آن یک خصوصیتوان  دشواری نمایندگی کّل جامعه دراین است که نمی

کّل جامعه که معلم  ولی. (مانند جامعه ی معلمین.)می گیرندصوصیت ویژه ای شکل خدلیل  هزیادی وجود دارند که ب

که الجرم برای خود یک نماینده انتخاب کند  آن پس اگر بخواهد کّل جامعه نمایندگی شود می بایستی هریک از افراد. نیست

 . معه خواهد شدخود جا

جماعت " تجربی دیده شده است که قدیمی ترین آنها یک واحد را تشکیل دهند جوامع می توانند با وجود این دشواری اینکه 

" ن ایبه هر دلیل بوجود آید که " مهر و محبتی " بعبارت ساده به نظر می رسد که در جوامع می تواند . است" مذهبی 

که " مرسدس بنز" مانند کارگران کارخانه ی . می شود" هویت " برای همه یک ( یا بطور کلّی عاطفه" )و محبت هر م

 . است مرسدس بنز" همه آرم آن کارخانه را به لباس خود می زنند و مفتخرند که خانه ی کاری آنها 

عشق می ورزند و ویند گ" میهن "که  مرز وبوم در سطح واالئی افراد یک مرز و بوم نیز به این ( از دید تاریخی)پس 

" در لفظ بخود بوجود میآید که خودهویت مشترکی نیز " کّل جامعه " از این رو در . خود را متعلق بآن جا می دانند

اساس و ریشه ملّتی که . شودبمی تواند نمایندگی بصورت سیاسی کأل که " ی ملّت" . متبلور می گردد" ملّت " یا " ناسیون 

یک زبان و  متعلق به یک مرز و بوم بودنمعنی  البته امروز تعریف ملّت دیگر به. ی قدرت بطور تاریخی بوده است

" مهر" بلکه این . عده ای سود جو و نادان علّت جدائی طلبی گردیده استمغزمطالبی که در  .غیره نیستمشترک داشتن و 

به دلیل نفاق و تفرقه های که هنوز است جست که متأسفانه برای ما ایرانیان هنوز " میثاق ملّی" بایستی در یک  مشترک را

 .شده استبپگانه ممکن ن

" کار ما مسئله ی زیرا . بدون توجه بآن نتایج حاصله قابل ایراد استکته ای اساسی وجود دارد که نبحث عاطفی این ر د

محتوای کالم ملّت آبکی درست به این علّت . مدام در حال تغییر استبه طبیعت واگذار کرده ایم که  را "مهر و محبت
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" خود ساز سیستم" ّل شکل جامعه تجدید نظر نمود و آنرا بصورت یک کدر ازاین رو الزم است . ازآب در می آید

تا با این محک مردم به  زده شود "محک" هویت این سیستم مدام تحقق شود که این کار تنها موقعی میتواند م . درآورد

   .گویند" ملّت " بآن دارای یک ارزش ویژه میشود که " سیستم خودسازی"حاال چنین . هویت خویش مطمئن گردند

یکی اینکه از دید . هدف دنبال می شود خابات دو انتدرزیرا . روشن می گردد" انتخابات " درست با این گفتار اهمیت 

است مطمئن باشند و دیگری اینکه " ملت " خود که به ارزش ویژه ی آنها دوباره محک زده شود تا  مردمسیاسی هویت 

   . ندشواین اجازه را میدهد که با چند صدنفری که انتخاب می کنند نمایندگی  همیشه اوصاع سیاسی و خواستهای ملّت

نه تنها ملّتی  پس از انتخابات آنوقت، حاکمیت و یا منافع ویژه ای اگر در کار انتخابات دخالت کنند:  حاال خوب توجه کنیم

 .اند مشروعیت ندارندانتخاب شده  ی هم که ین چند صد نفرا، بلکه وجود خارجی ندارد تا از سوی کسی نمایندگی گردد

 . هم نیستنمایندگی واحد قابل نباشد خودساز اش " ملّت " زیرا کشوری که 

 وکیلتی مسئله ی کیس - ب 

دشواریهای عمده ی جامعه )مساالری الزم است مردم خودشان در یک انتخابات آزاد و فضای انتخاباتی معینی مرد از دید

و و راه حلّهای از یکسو آینده ای که دولت و اوپوزیسیون برای ملّت ترسیم می کند که مردم خواهان آنند ی ئو اولویتها

نمایندگان خود ، (ا بطور آماری پالریزه کرده باشدر مطالبات از سوی دیگر بایستی جامعهپرسشها و  نمه ی ایهمتفاوت 

دم راین شباهت م. می باشندجامعه کّل بند آئینه ی ای یدر اینصورت کسانیکه به مجلس شورای ملّی راه م. را بر می گزیند

خبرگی و زبدگی حکم عقل است که و روی دیگر این سکه گزینش الزام  طرف سکه ی یک خودبا مجلس و نمایندگان 

  .کنندتصمیم گیری تا بتوانند به بهترین وجهی به نفع مردم  ابه میکندرا مطبرگزیدگان 

، زن و مرد، خصوصیات نژادیشباهت امر بعالوه . برتری جوئی میشوده به تنهائی سبب تبعیض و هر دو طرف این سک

حکم عقل بنابر سوی دیگر  از. نیز منعکس میکند که به سختی قابل تحقق بوسیله ی انتخابات استو رنگ را  و تبارایل 

از این رو رابطه ی میان این دو طرف سکه می بایستی . دارندبر غیر متخصصین ترجیح متخصصین در این گزینش 

در قانون اساسی عنوان گردد تا این قانون تقسیم کشور به مناطق انتخاباتی و عادالنه و با توجه به وجود اقلیتهای جامعه 

  . در آید" میثاق ملّی " بصورت 

است که  ،بزرگ سیاسیر کرسی مشاغل ب، چه در مجلس شورای ملّی و چه هر نماینده  در اینجا اهمیت دارد نقشآنچه 

انتخاب گردیده  هاخود نیست بلکه نماینده ی منافعی است که برای حفظ آنبه واقع هر کسی دراین نقشها . بعهده می گیرد

" ملّت  " وفاداری به میثاق ملّی که همانا حفظ وحدت جامعه ایست کهامر یندگی کار نمادرباید دانست که با این حال . است

 . سنگینی می کندسخت هر نماینده ای ش دونام دارد بر 

ستیزه جوئی میکشد این وفاداری قه و رفجامعه را به ت نظام با اعمال خود اجرائی قّوه آنجا که نمایندگان ملّت و یا رئیس 

 .زیر پا گذاشته شده استتظاهر دارد  "وحدت جوئی" یعنی " انتگراسیون " که در شکل 

 .ش همه آویخته گرددوکر بصورت پندی بگشاید این تذ. به کرات صورت گرفته استدر ایران اینکار در گذشته 

این سخنان همه . می آیدسخنها به میان اشاره می کنم که این روزها ازآن "  کز قدرت رعدم تم" در پایان به موضوع 

ه پس کوچه های جامعه چموجود در جامعه ی کنونی ایران است که سرگردان در کواجتماعی  –نشانه ی نابالغی سیاسی 

خویش به بن بست قدرت رسیده است و برایش تمیز میان قدرت و قدرت سیاسی هنوز ممکن  "ه ای و عشیره ای قبیل" ی 

 .بعدی مقاله ی من خواهد بوداین موضوع مطلب . نیست
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