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  عالياسماعيل نور
 

 ، انتخابات و نقش نخبگانيدموکراس
 

 ي و مذھب ب  ي بر ایدئولوژي مبتني، ھر نظام حکومتي تحوالت اجتماعي ھايبر اساس قانونمند  
 دموکراتی ک انتخاب ات ب ھ ق درت     ي اگ ر از مج ار  ي انجام د، حت   يھیچ تردید بھ استقرار استبداد م       

 در ص حت ای ن ادع ا    ي ش ک يلن ین، اس تالین و خمین    ، ي ھیتل ر، موس ولین  ينمونھ ھا . رسیده باشد 
 ھا و جھ ان  ي توان نتیجھ گرفت کھ نخبگان وابستھ بھ ایدئولوژي مي گذارند و بھ آساني نم يباق
 . ھمواره و مآًال عملھء ایجاد استبداد و انحصار قدرتندي مذھبي ھايبین
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 علوم ء رشتهي اهللا که دانشجو در ايران دارم به نام روحيخوانندهء جوان

 يهائل نظري ـ مياارسال ، با نوشته هايم انتشار ي، در پاغلب هفته ها است و ياجتماع
از او  هم م انتشار مطلب هفتهء پيشيفردا.  کندي مطرح مي هائيا پرسش/  دهد و يم
 ءشما در مقاله«: بود از آن نوشته ي که در بخشدريافت داشتم ي ديگر»ينامهء مجاز«

 اما آيا بهتر نبود از ،يده اديروز خود از انتخابات به عنوان ظهور غايي دموكراسي نام برد
ابزار هم  چرا كه انتخابات مي تواند ؟انتخابات به عنوان ابزار دموكراسي نام برده شود

 ؛حكومت دموكرات باشد و هم ابزار ديكتاتوري و استبدادرسيدن به دموكراسي براي 
  .»مان خودانتخابات كشور اخير سوريه و مانند انتخابات

را، و " زور"تا «: اشارهء دوست جوان من به آن تکه از سخنم بود که گفته بودم
 به ي دموکراسي توانيم با اسلحهء نظري اش را، نشناسيم نميشرايط استمرار و پايدار

ند و  کي مي همين حکومت زور خود را باز سازيجنگش برويم، چرا که در چشم بهمزدن
 .» سازدي دلخراش مبدل ميبه مضحکه ا)  استي دموکراسيکه ظهور غائ(انتخابات را 

 ي رسانده ام و براي که منظور خود را بخوب کردميم تصوربه هنگام نوشتن اين خطوط 
 پيش ين با انتخابات مشکل و رابطهء آيخوانندگانم در مورد برداشتم از دموکراس

 همهء پس و پيش آن پرانتز را ،اين روح اهللا جوان من بينيد که يم اما ؛خواهد آمدن
از انتخابات به عنوان  چرا« و يقهء عبارت داخل پرانتز را چسبيده است که هکنار گذاشت

 »؟يده اظهور غايي دموكراسي نام برد
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:  هم در مشهد دارم که يکبار برايم نوشته بودي تردنيا ديدهدوست ديگر و 
 ي بلکه نوع،ها مصداق انتخابات نيست ، چرا که کار اين"خاباتانت"، اينقدر ننويس يفالن«
 نبودن ي خالي دوزند و براي برند و خودشان هم مي خودشان مياست؛ يعن" گزينش"

 .» کننديعالف م دادن ي رأيبراعريضه مردم را هم يک روز تمام 
 ي اساسي اين نظرات نشانگر آن است که ما با مفهوم انتخابات مشکليهر دو

به استدالل .  و گشوده نشده است نيافته تحليليريم که هنوز در آفاق ذهنمان بروشندا
 : دقت کنيمياين دو دوست گرام

 شود در آن تقلب ي نيست، چرا که مي دموکراسيانتخابات لزوماً ظهور غائ. 1
 . و استبداد استفاده نموديکرد و از آن به عنوان ابزار ديکتاتور

 از پيش تعيين شده از دل آن يهاتقلب شد و کانديدا که در آن يانتخابات. 2
 .دانست» گزينش «ي را بايد نوعنيست و آن» انتخابات«ون آيند اساساً ربي

» گزينش «يو واژهء فارس» انتخاب «يبنظر من، و صرف نظر از اينکه واژهء عرب
 که به ي تفکيک دو امري برا، مني دوست مشهدي هستند، کوششيهر دو به يک معن

 هم به فکر من در مقالهء هفتهء پيش نزديک تر ، شونديهر به يک صورت اجرا مظا
نه، عزيز من، به «:  گويدي، به او مييعن.  دهدياست و هم پاسخ روح اهللا جوان را م

 آورند نام ي مردم مي که ديکتاتورها و مستبدان تاريخ بر سر صندوق رأيبالئ
 همچنان ظهور يا کنيم؛ چرا که انتخابات واقعندهيم؛ برايش يک نام ديگر پيد" انتخابات"

 .» استي دموکراسيغائ
 و خودکامه ي ضد مردمي رايج و دائم حکومت هاي از روش هاييکدر واقع، 

شما . پيدا کنند عکس خود را ي است که در دست آنها بايد معناي واژه هائيبکارگير
کار گرفته شده است  بمختلف ي که در کشور ما از طرف حکومت هايبه رديف واژگان

 ي سياسحکومت ها مجدانه به سلب حيثيت از واژگاناه کنيد تا ببينيد که چگونه اين نگ
در حکومت سابق، شاه .  عکس خود مشغول بوده انديو پر کردن آنها از معان

 نشود که انقالب او معترض ي اينکه کسي خواند و برايم» انقالب«خود را » اصالحات«
 ي اين اعتراض را هم مي جلوي به اردوگاه سرخ چپ، با پسوند است متعلقيواژه ا

 انقالب، به ينوع» انقالب شاه و مردم« اما آيا . زديدم م» انقالب سفيد«گرفت و از 
 رايج است که اين روزها سخت» يانقالب مخمل« عبارت توجه به  آن بود؟ي علميمعنا
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 همراه » حکومتيتغيير بنياد« با ، از آنجا کهي اين يک. دهديبه اين پرسش پاسخ م
 کند که ي دارد و فقط خاطرنشان مي ديگرينزديک» انقالب «ي اصلياست با معنا

  هم صورت بگيرد؛يمتمدنانه و امروز تواند ي همراه نيست و ميانقالب لزوماً با خونريز
 تحکيم ي براي بود که رژيم سلطنتينام مجموعهء اصالحات» انقالب سفيد«حال آنکه 

 نبود، » حکومتيتغيير بنياد «ي به هيچرو و قصدشخود به آن دست زده بود يمبان
 آنکه يبيانجامد، ب» ي اجتماعي سازه هايتغيير بنياد«هرچند که اميد داشت اين کار به 

 گيرد ـ که ي حاصل شود خود بخود ريشهء استبداد را نشانه ميبداند اگر چنين تغيير
 .  نداردي من ربطيبه مطلب کنون طلبد و ي جداگانه را مياين خود بحث

 را يراه ساده تر و در عين حال مضحک تردر اين زمينه  هم يحکومت اسالم
و راهگشا بوده  داشته يپيشتاز» ي اسالماصالح طلبان « آناختراعپيش گرفته که در 

هر اصطالح مربوط به :  ساده استيراه حل اصالح طلبان داخل حکومت اسالم. اند
به دم آن ببنديد؛ اين » ياسالم«و فرهنگ را بگيريد و يک صفت سياست و جامعه 
 ، هم، کند وي را حفظ مي حکومت اسالمي آبرو، در صورت ظاهر،عبارت جديد هم

اينگونه است که، بخصوص در .  سازدي عکس خود مبدل مي به معنا راياصطالح اصل
، حقوق ي اسالميدموکراس: ، اين همه عبارت نو سکه زده شده است76 دوم خرداد يپ

 يبه معنا(» حيثيت «ي، هر چه را بخواهيد بييعن... ي اسالمي، جامعهء مدنيبشر اسالم
شتر  از اين هم بييشرميو آيا ب. يافزائيد به آن بيکنيد، يک پسوند اسالم)  کلمهيحقوق

، آن نديده ارا هم بميان کش» يسکوالريسم اسالم« تعبير ي اخيراً پا بينيميم شود که يم
 ي معنا به از اسالميست ها به جدا کردن دين از حکومت کهينه بعنوان تمايل برخ هم

بهر حال . »! فقيهيو ول ي حکومت اسالمزير سايهء دين از حکومت در ياعمال جدائ«
ست تا به » ياسالم«نيز اليق دريافت پسوند اين حاکمان » انتخابات« که آشکار است

 .  خود مبدل شوديضد حيثيت واقع
 بيشتر دوست دارم که از ، اميرفيق مشهد» گزينش «ي بجا، من،ييعن

 پسوند يسخن بگويم که در عمل و نظر متضاد اصطالح ب» يانتخابات اسالم«
 انتخابات قابل ينوع (، به هنگام رفراندم58در سال که  هم يوقت. است» انتخابات«

، نه يک ياسالم يجمهور«:  که گفتيم ي خمينيآقا تعيين نوع حکومت، ي برا)ترديد
 عمل  مفاهيم حيثيت کردنيدرست با همين هدف ب» کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر
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 از ي را بکلياين دوم» يجمهور«به » ياسالم«او از يکسو با چسباندن پسوند .  کرديم
 خواست از يم» نه يک کلمه کمتر«با بيان عبارت ،  ديگري انداخت و، از سويمعنا م

در .  کندي جلوگير آني شناخته شده و عام و جهانيدر معنا »يجمهور«فکر داشتن 
 ي را به دم جمهوريما پسوند اسالم« که  بود گفت آني مي خميني آنچه آقا،مجموع

 خود ي را به ضد معنايبسته ايم تا آن را از معنا و حيثيت بياندازيم و، در واقع، جمهور
 !جل الخالق. »مبدل کنيم

 يظهور غائ«خابات انت توان توضيح داد که يفتم، مبر زمينهء آنچه که گبله، 
 آن دفاع کرد و ي و عملي، نظري بتوان از حيثيت مفهوم کهياست به شرط» يدموکراس

 آشکار و يآن هم از طرف نيروها(» گزينش« ام، به ياجازه نداد که، بقول رفيق مشهد
 ي بسيجيان فله ا دهندگي نظارت و رأي نگهبان و هيئت هاي که در جلوهء شورايپنهان

 .استحاله پيدا کند)  کننديو غيره عمل م
 تا آنها که  گرفتهآيا جالب نيست که اکنون در ايران، از افراد داخل حاکميتو 

انتخابات نسبتاً آزاد «امکان پيدايش  از  شنويم کهيم آن کنار نهاده شده اند،  دايرهءاز
 اذعان ي، از يکسو همگ کهنيست اين سخن آن يمعناآيا ند؟  گوييسخن م» آينده

 آنچه قرار  ديگر،ي آزاد نبوده است و، از سويدارند که انتخابات در حکومت اسالم
 از ي مخلوطقرار است تازه رخ دهد  مجلس هشتم آيندهءاست در جريان انتخابات

هم » نسبتاً« از ما از به همين ي؟ و جالب نيست که برخباشد»  و گزينشانتخاب«
 يم؟ و شاکريراضسخت 

 بين ال گور و ياد آوريم، در جريان اختالفجالب است که به در همين زمينه 
 ي اسالمي هفت سال پيش آمريکا، اين جمهوريبوش بر سر انتخابات رياست جمهور

 که ي کرد؛ گوئي خويش تکرار ميبود که با شدت تمام ماجرا را تعقيب و در بوغ تبليغات
 ي»  شدهيانتخابات اسالم«که در هر  کند يهائبخواهد آن اختالف را توجيه گر ماجرا

 . دهديرخ مشورمان 
 خود، ي و حيثيت اصليدر معنا» انتخابات« خواهم بگويم که اصطالح ي، ميبار

 ي گيريانجام رأعدم حذف کانديداها،  بيان، يآزاد،  عقيده وجود امکان تبليغييعن
هر گوشه از اين ... ن، ووردگا آي رويهء رأيآزاد، خوانش درست آراء، و عدم حذف ب

 که بتوان دربارهء نبوده است در کار ي انتخاباتيط که مخدوش شود ديگر براستشراي



 5

 دهد يدر اين صورت اخير، آنچه رخ م.  گفت يا نگفتي سخنيربط آن با دموکراس
 يکه ظهور غائ( انتخابات را ي بزودحکومت زور«:  است که هفتهء گذشته نوشتميهمان

 .» سازدي دلخراش مبدل مي به مضحکه ا) استيدموکراس
بحث  موجب شده است که ،ي دموکراس انتخابات، و در نتيجهيآسيب پذيراين 
 ي صورتي سياسيدر حوزهء مباحث جامعه شناس و انتخابات ي دموکراسءهدربارهء رابط

و نقش  »نخبگان«بويژه به مبحث مربوط به کار آن و  بخود بگيردگسترده و پيچيده 
 جا يبهمين دليل، ب. کشيده شودننده و يا باز دارندهء آنان در صحت انتخابات تسهيل ک

 مفهوم  که در آنهايمباحثاشاره کنم؛  اين مباحث از ي به مختصراين هفته بينم که ينم
 شود و تحقق اين هر دو به ظهور و نقش ي به مفهوم انتخابات وصل ميدموکراس

 ترين ها آغاز ياز بديه.  گردديروط ممش در جامعه  دموکرات منشينخبگان سياس
  :کنيم

 دارد و از دو پارهء ي، ريشه در انديشهء يوناني، الاقل از لحاظ واژگانيدموکراس
ساخته شده و اين معنا را در » حاکميت «يبه معنا» يکراس«و » مردم «يبه معنا» دمو«

. باشند کند که مردم حق دارند بر سرنوشت  و مقدرات خويش حاکم يخود حمل م
 را به يرا انتخاب کرده و دموکراس» يساالر«واژهء » يکراس «ي برايواژه سازان ايران

 دهد تا ي نيست؛ بخصوص که راه م هميترجمه کرده اند که ترجمه بد» يمردمساالر«
 بکار يرا نيز در فارس» يساالرديوان«يا » يپدر ساالر« همچون ي ديگري ترکيبيواژه ها

 .بريم
 تواند دچار قبض و ي ترکيب مدر اين» مردم«انيم که مفهوم  دي منيز البد

» مفهوم«در يونان باستان اين . کندتفاوت  ديگر ي تا جامعه اي و از جامعه ابسط شود
 بود و، لذا، همهء ي شد ـ يکي محسوب مي اجتماعيـ که امتياز» شهروند«با مفهوم 

 که در مفهوم يلت توسع به ع،با اين همه، امروزه.  گرفتيمردمان را در بر نم
 کننده در زير چتر ي اين مفهوم اکنون همهء آحاد افراد زندگوپيش آمده » يشهروند«

 هم ي واژهء مردم در مردمساالريمعنا گيرد، يرا در بر م» دولت/ ملت «يک 
 عام ي معناياز اين منظر که بنگريم، دموکراس.  يافته استي جامعي و فراگيريگستردگ

 .دارا است حاکميت مردم را
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 ي فکري تبعيض و عام هم هست که مورد انتقاد نحله هاياما همين مفهوم ب
 ناکارآمدترين شکل ي اعتقاد دارند که دموکراسيمثالً، برخ.  قرار گرفته استيمختلف

 اً در مطالب پيچيده، ظاهر و،بودهحکومت است و در آن ثبات حاکميت همواره در خطر 
 ي، دستخوش تحريف و جعل م»عوام فهم کردن« نام حسن نيت بهآميخته به  يروند

 خواهد توجه ي که حلشان تعمق و تفکر گسترده مي اما مشکليشوند، به مسائل اساس
 ها در مورد امور مختلف تسليم حداقل ي ها و داوري شود، و تصميم گيري نميکاف

 .  شونديمورد پذيرش اکثريت مردم م» وجه مشترک«
تماميت  «يفاشيست ها و طرفداران حکومت هااغلب  است که ياين سکوئ

 .  استفاده کرده اندي حمله به انديشهء دموکراسياز آن برا) توتاليتر(» خواه
 به نام ي مطرح شده که خواهان چيزياز جانب کساناما انتقاد ديگر 

.  کنندي آن مفهوم اکتفا نمعامهستند و به تعاريف کالسيک و »  پيشرفتهيدموکراس«
 همهء ي»  و همه جانبهيحقوق مساو« را گسترش ي تحقق دموکراساينان شرط

 دانند و اعتقاد دارند ي، مي و اقتصادي و چه از نظر حقوقيشهروندان، چه از نظر سياس
 پوشاندن ي جز يک حيلهء مزورانه براي چيزيبدون اين پيش شرط دموکراس که

و  ي افراطيسوسياليست هابر اين سکو .  نيستي موجود در جوامع طبقاتيشکاف ها
 نيست جز نقد ي، در واقع، چيزي ايستند و نقدشان از دموکراسيکمونيست ها م

، ي دموکراس خود پذيرشظاهر کوشند تا، در يآنان م. »ي بورژوائيدموکراس«
 .را محکوم کنند» ي بورژوائيدموکراس«

امع  در جوي نيز در مورد شرايط تحقق دموکراسيدر عين حال مالحظهء ديگر
 کشاند و توجه يم» انتخابات«وسيع و پرجمعيت وجود دارد که کار را به بحث دربارهء 

ها » دولت/ ملت «در دوران مدرن، بزرگ شدن جمعيت .  از فايده نيستيبه آن خال
 شراکت تک تک افراد جامعه در گرداندن يبه معن( مستقيم يموجب شده که دموکراس

» ي از طريق وکالت و نمايندگيدموکراس«مستقيم يا  غير ي خود را به دموکراسيجا) آن
 ي گريزناپذيرهمينسومين گروه منتقدان، و . نام دارد» انتخابات « کهيبدهد، روش

دانسته  و آن را همچون دليل  ي عيب عمدهء دموکراس را از طريق انتخاباتيدموکراس
ه اين روش  بر آنند کو  دانندي م در جوامع بزرگ و گستردهي دموکراسيکارائنا

  ازي، تشکيل جامعه ايحرفه ا» انتخاب شوندگان« از يربناگزير موجب پيدايش قش
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 شود و رفته رفته ي م»انتخابات«مربوط به  ي و نيز پيچيده شدن ديوانساالر،»خواص«
 دهد که به ي مي خود را به تصرف حکومت از جانب ديوانساالراني جاي واقعيدموکراس

 .  کننديع خود، عمل م منافينام مردم، اما برا
 از تسلط ي کوشند تا به رفع نواقص ناشي مند کهمنتقدانميان، همين اين اما، در 

 ي قشر انحصارطلب خواص بپردازند و در اين راستا پيشنهاداتي و شکل گيريديوانساالر
 از پيدايش خواص در ي اين سخن آن است که اگرچه گريزيمعنا. را عرضه کنند

 غير مستقيم وجود ندارد اما الزم است ي دموکراسيو برقرار» خاباتانت «جريان اعمال
 . شوديبه يک قشر انحصارطلب و يکه خواه جلوگير» خواص« اين  شدنکه از تبديل

از تعبير » قشر خواص «ي ترجيح بر آن است که بجاي سياسيدر جامعه شناس
 يم به بحث دموکراس عام است و لزوماً هي، که تعبيراستفاده شود) elites(» نخبگان«

 ي بکار ميرا در موردکسان» نخبگان «ي واژهء جمعي سياسيفرهنگ ها. اختصاص ندارد
اين منزلت را .  نسبت به بقيه برخوردارنديبرند که در اجتماع از منزلت و موضع باالتر

آن  (ي به دست آورد که عمده تريشنان عبارتند از شايستگي مختلفي توان از راه هايم
 و تشخص ي، و نيز تعال) و تصور شده از جانب ديگراني، ادعائي مختلف واقعهم بصور

در جامعهء آشکارا که  (ي طبقاتي، و همچنين موقعيت هايافراد در عمل اجتماع
 ).  نيستي از آن گريزيبورژوائ

) elites(» نخبگان« که به مفهوم ي نخستين کسي سياسيدر تاريخ جامعه شناس
  و 1848 ي بود که بين سال ها،ي، اقتصاد دان ايتاليائ»دو پارتوويلفر« کرد ي علميتوجه

 متمايز از بقيهء مردم يک جامعه تعريف يرا گروه» نخبگان«او .  زيستيم1923
از نظر او، . کرده و سپس آنها را به دو دستهء وابسته و ناوابسته به دولت تقسيم نمود

 کوشند تا، ي کنند، مي ميرا نمايندگ ي متمايزياين دو گروه، که اغلب منافع و ايده ها
کنند و در نتيجه » يدائم« خويش را ي اجتماعي به قدرت، منافع و منزلت هايبا دستياب

 جز يک يچيز) جلوه گر باشد» انتخابات«بصورت همچنان  اگر يحت (ياز دموکراس
 . نگذارنديظاهر ناکارآمد باق

چارلز «ار نوشته است در اين مورد بسي» پارتو« که پس از ي جامعه شناسو
 زيست و کتاب ي م1962 و 1916 ي است که بين سال هايآمريکائ» رايت ميلز

 ي روند انحصاري منتشر شد، کالً به چگونگ1956او، که در سال » نخبگان قدرت«
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 دهد يميلز نشان م.  پردازدي نخبگان مبوسيلهء ي اجتماعي قدرت و مزايايکردن دائم
 ياز ارتشيان گرفته تا  مديران بنگاه ها (ي مختلف اجتماعيکه چگونه نخبگان حوزه ها

 ي مي را از کارائي شگرف با يکديگر ارتباط برقرار کرده و دموکراسيبصورت) ياقتصاد
 و نخبگان برقرار شده و، ي است که بين دو مفهوم دموکراسياندازند؛ و اين همان تضاد

 به دست نخبگان انحصارطلب يکبه ميمنت و مبار» انتخابات«در آن ميانه، گوسفند 
 . شودي ميقربان

به   توجه کرده و در مورد آن اين وضعيتبههم، در آثار خود، » پارتو«البته 
مورد بحث قرار » گردش نخبگان« آن را تحت عنوان  است که انديشيده هميچاره ا

 ي صورت گيرد که نخبگان بصورتي فکر او آن است که اگر تمهيديمعنا.  دهديم
 نمانده و راه را بر ديگران ي و اقتصادي و اجتماعي قدرت سياسير در جايگاه هامستم

 ي تازه در هرم قدرت اجتماعينبندند و، در نتيجه، گردش نخبگان و صعود چهره ها
 غيرمستقيم ي از نواقص عمدهء دموکراسي توان باور داشت که يکيممکن شود آنگاه م

 . برطرف شده استيادتا حد زي)  از طريق انتخاباتيدموکراس(
به هرحال، نکته در آن است که امروزه، در جوامع پر جمعيت و مدرن، اعمال 

 اداره ي و تعيين نمايندگان از جانب مردم براي نظام انتخاباتي بدون برقراريدموکراس
گردش  «ي اين روش را با امر ضروريجامعه ممکن نيست و اگر بتوان در جامعه ا

 ي از کارائي به سطحي توان اميدوار بود که دموکراسينگاه ممالزم ساخت آ» نخبگان
 که – ي و سياسي و اقتصادي حقوقي هايارتقاء پيدا کرده است، هرچند که فقدان تساو

 را از تماميت و ي نيست ـ دموکراسي آنها بر عهدهء دموکراسيوظيفهء برقرار
 ما مربوط يث کنون به بح باز کهي کاهد؛ نکته ديگري اش فرو مي آرزوئيلجهانشمو

 . شودينم
 بدست آمده در دوران مدرن، اعتقاد يبر بنياد تجربه ها توان، يدر واقع م

 و يدر يک جامعه، چه در دوران پيش از برقرار ي دموکراسيداشت که سرنوشت نهائ
کارکرد گروه نخبگان يک جامعه  آن، بشدت مشروط و منوط به يچه در دوران برقرار

 نيست جز انجام انتخابات ي غيرمستقيم چيزيتوان گفت دموکراس ي که مي بطوراست؛
 و يکه اکثريت مردمان شايستگ  جامعه ازي تعيين نمايندگان مردم از ميان نخبگانيبرا
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 کنند و زمام اين امور را ي آنها در امر گرداندن امور جامعه را تصديق ميتوانائ
 .  سپارنديبدستشان م

 در گرو ي در حد زيادي يا شکست مردمساالريپس، الاقل از نظر من، پيروز
 يعملکرد نخبگان يک جامعه است که يا اصول دموکراتيک گرداندن جامعه را رعايت م

 آورند و يا، يتسهيالت الزم را فراهم م» نظام گردش نخبگان «ي برقراريبراکنند و 
ويش  کوشند موقعيت خيقدرت به دست آمده، مبکار گرفتن  انتخاب شدن، با پس از

 کارا شدن روند گردش يرا تثبيت و مستمر سازند و، در همان حال و الجرم، جلو
 . را بگيرند و انجام انتخابات درستنخبگان

 غيرمستقيم، پس از انتخاب شدن ياينکه آيا فرزندان به قدرت رسيدهء يک دموکراس 
استمرار  و، در نتيجه، به  گزيننديت گرفتن مهار قدرت ،کدام راه را بر مو به دس

 شود؛ ي مربوط مي کمک کرده و يا سد راه آن خواهند شد، به عوامل متعدديدموکراس
آيا وجود نخبگان « توان کل ماجرا را در اين پرسش خالصه کرد که يآن سان که م

 ي در جامعه محسوب مي دموکراسي برقراريبراالزم  ي زمينه ايمعتقد به دموکراس
 آيند و آنگاه ي کنند و رو مي، چهره مي دموکراسيرارشود و يا اين نخبگان، پس از برق
 » نمايند؟يسرگذشت آيندهء آن را تعيين م

 ـ ي اين پرسش، بايد توجه داشت که تجربهء تاريخي برايدر راه يافتن پاسخ 
نخبگان دموکرات » يوجود قبل«بخصوص در جامعهء خود ما ـ نشان داده است که 

 است و فقدان اينگونه نخبگان ي انتخاباتيام دموکراسمنش الزمهء پا گرفتن و قوام و دو
» دولت/ ملت « شهروندان ي و سياسي اجتماعي به نيازهاي که، در پاسخگوئشدهموجب 

 دموکرات منشانه و انتخابات ي مدرن، تشنگان قدرت دست به ارائهء شعارهايها
بصورت مضحک قيم را  غيرمستي، دموکراس هاي بزنند و، از طريق اين عوامفريبيظاهر

در آورند و، چون بر اريکهء قدرت تکيه زدند، همهء آن »  مصرفيک بار يدموکراس«
نهند و يا عوامفريبانه از  يار يا کن را  که زمينه ساز عروج آنان بودهشعارها و وعده ها

 .آن سخن بگويند اما در عمل مانع تحقق آن باشند
راندم ها و انتخابات گوناگون  توانند، قبل از شرکت در رفياما مردم چگونه م 

 تجربه به ما نشان داده محک بزنند؟دموکرات بودن يا نبودن نخبگان کانديدا شده را 
 ما، هنوز، بر سر اين بحث نيز نيست و به همين دليل ي کار چندان آسان هماست که اين
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 دموکرات ، مختلف معاصري در بزنگاه ها، ماي تاريخي کنيم که آيا شخصيت هايم
 از ما از دکتر محمد مصدق بعنوان مهمترين يمثالً، هنوز گروه. ش بوده اند يانهمن

 يراس دموکي بريم و دوران او را دوران برقراريچهرهء دموکرات تاريخ معاصرمان نام م
 هم هستند که معتقدند مصدق ي دانيم؛ حال آنکه بسياراني مي و تسلط ارادهء مليواقع

 نمود و چون به قدرت رسيد يبود دموکرات منش م» يوناپوزيس« که در يتنها تا زمان
 .  دور شدياز موازين دموکراس

 به ي پهلوسلطنتمخالفين .  هم گوناگون استيقضاوت در مورد رضا شاه پهلو
 بوده است؛» مزاجمستبد ال« و ي ضد دموکراسيضرس قاطع اعتقاد دارند که او چهره ا

 ايجاد زمينهء يرمان معتقدند که او برا کشوي از مردمان کنونيديگرحال آنکه بخش 
 ! نداشته استي جز توسل به ديکتاتوري چاره اي دموکراسيبرقرار

 پيش از بيست يوقت اعتقاد دارند که او،در مورد محمد رضا شاه نيز اغلب 
 بود اما، رفته رفته، ي مرد جوان دموکرات منش از سوئيس به ايران بازگشت،يسالگ

موجب شد تا او تغيير حال پيدا !) و البد اطرافيان بد( سياست تجربهء حضور در صحنهء
انقالب « که به ياو خود ـ پس از جريان. کند و به يک مستبد تماميت خواه تبديل شود

 و احالهء امور يمن با دموکراس« کرد که يموسوم شد ـ صريحاً اعالم م» شاه و ملت
 وعده ي؛ و حت» نداردي آمادگيوکراس دميمردم به مردم موافقم اما ملت ايران هنوز برا

 يفرصت برقرار» تمدن بزرگ« از دروازهء ي داد که با گذشتن جامعهء ايرانيم
در دوران » انتخابات« در ايران فراهم خواهد شد، با اين همه و هواره نمايش يموکراسد

 .او برقرار بود
 به يصيل به پرداختن تفي خود دارد و نيازي هم که جايتجربهء حکومت اسالم

زاده شد و هم از » يآزاد« رسيدن به ي براي مردمي که از دل قياميآن نيست؛ حکومت
عيان  يدر اين ميان، زمينه ها.  قرار داديآغاز نخستين آماج حملهء خود را همين آزاد

  توان درک کرديبيشتر ماز آن رو  را ي با دموکراسي حکومت اسالمو پنهان ضديت
 و ي بر ايدئولوژي مبتني هر نظام حکومت،ي تحوالت اجتماعيها ي، بر اساس قانونمندکه

ک دموکراتي ي اگر از مجاري انجامد، حتي هيچ ترديد به استقرار استبداد ميمذهب ب
 ي، لنين، استالين و خميني هيتلر، موسولينينمونه ها. انتخابات به قدرت رسيده باشد

 توان نتيجه گرفت که نخبگان يم ي گذارند و به آساني نمي در صحت اين ادعا باقيشک
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 همواره و مآالً عملهء ايجاد استبداد و ي مذهبي هاي ها و جهان بينيوابسته به ايدئولوژ
 يبکوشد پنجره ا بايد از آنان اجتناب کند و يانحصار قدرتند و هر عالقمند به دموکراس

باشد؛ » يوژ حکومت از مذهب و ايدئوليجدائ« نگرد از جنس ي از آن به دنيا م خودکه
 ي برقراري و پايه اي سکوالريسم شرط بديهي برقرار، به ياد داشته باشد کهييعن

 . استيدموکراس
 يک دوست جوان از تهران آغاز کردم، آن ءسخنم را با نامهو بگذاريد حال که 

 که از را با نامهء يک دوست سرد و گرم چشيدهء روزگار از آلمان به پايان رسانم
ر يوجود زشما به لزوم «: او نوشته است.  نگردياين ماجرا م ديگر به يمنظر

ن ي وجود ا نگفته ايد کهامااشاره کرده ايد  يعمارت دموکراس تأسيس يبرا محکم  يئبنا
 يآنچه در جوامع اروپا  جامعه دارد،ياسي و سيتکامل اقتصاده  بير بنا خود بستگيز

ه نداشتوجود  و در ممالک ما هتوجود داش )ي جنوبي از اروپايوبخش( ي و مرکزيشمال
 و ؛خواست يهمانطور که در غرب م خواهد، يها زمان و تکامل م ني اء همهلبتها.. .است
 شود که استعمار يگر هم به مشکالت ما اضافه ميک فاکتور دي ي زمانءن فاصلهيدر ا

 ما ،اما است گر از استعمار گفتن از مد افتادهي اگر چه د... باشد)در اشکال مختلفش(
 نيد استبداد، (ي داخلء باز دارندهيروهاي خواه ناخواه با تمام ني وصول به دموکراسيبرا

 .»م بوديطرف خواه )ي مالي هايامروز امپراتور( يو خارج .)..و
 يمقاله نويس« و تفاوت ؛وسيعبحث داغ است و گسترهء عقيده  بينيد که يم

من هم در همين تکه تکه سخن  دربارهء يک مبحث فراخ دايبا نوشتن کتاب» يهفتگ
سرنوشت و  حال و کار  بيشتر شرح کهيثل نوشتن داستان دنباله دارگفتن است؛ م

 ! شوديموکول م» هفتهء بعد«شه به هايش هميشخصيت 
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