مردم ساالری دینی واقعا موجود
حکومت دینی در ایران با وجود ضدیت ژرفی که نسبت به مدرنیته و اندیشه های غربی از خود نشان داده است در تهیه
قانون اساسی ناچار شد بسیاری از هنجارهای پذیرفته شده از سوی جامعه بشری را بپذیرد .از انجمله می توان به مراجعه به
آرای مردم ،تفکیک و استقالل قوا و ...اشاره نمود .افزون برین مصلحت های سیاسی و بین المللی ایجاب کرده است که
حکومت گران اسالم گرا دست به گفتمان سازی زنند و " مردم ساالری دینی " را بعنوان راه سومی از کشور داری ارائه
دهند که بگفته پایه گذاران آن در شکل مردم ساالری (دمکراتیک) و در محتوا دینی است.
دمکراسی سیاسی
مردم ساالری که ترجمه دمکراسی به فارسی است دارای تعریف های گوناگونی است .یکی از تعریف هایی که بیشتر از
سوی صاحب نظران علوم اجتماعی پذیرفته شده است نظریه دال ( )Robert A. Dahlاست که پاسخگو بودن دولت نسبت
به خواسته های شهروندان را ویژگی دمکراسی به شمار می آورد .الزمه پاسخگویی این است که شهروندان بتوانند:
 از فرصت تدوین خواسته های شان برخوردار باشند. این خواسته ها را به صورت فردی و یا جمعی به اطالع دولت یا دیگران برسانند. خواسته ها به راهبرد امور دولت تبدیل شوند .سه مورد باال به نوبه خود به ضمانت های نهادین زیر وابسته اند: - ١آزادى تشكیل و پیوستن به سازمان ها
 - ٢آزادى بیان
 - ٣حق رأى
- ٤برخوردارى از حق انتخاب شدن
 - ٥حق رهبران سیاسى براى شركت در رقابت هاى انتخاباتى
 - ٦آزادى رسانه ها و منابع اطالعاتى
- ٧انتخابات آزاد و منصفانه
 -٨وابسته بودن نهادهاى راهبردى دولتى به رأى و خواسته هاى مردم
هشت شرط باال ،سه ويژگى اصلى دمكراسى سياسى يعنى رقابت ،مشاركت و آزادى هاى مدنى و سياسى را پوشش مى دهندد .از ايد
روى ،دمكراسى سياسى را مى توا نظامى در نظر گرفت كه شرايط زير را شامل گردد:
 -١برگزارى انتخابات كه با رقابت كامل ميا افراد يدا گدروه هداى متشدكل (بدويژه ازدزاس سياسدى) بدراى در دسدت گدرفت دو دت ،كده
بصورت متناوس و بدو بهره گيرى از زور صورت مى گيرد
 -٢مشاركت سياسى غير تبعيضى رهبرا سياسى ،زداقل از راه انتخابات منصفانه و آزاد ،بصورتى كه هيچ گدروه و يدا فدردى زد
نگردد
 -٣آزادى سياسدى و بيددا  ،آزادى رسددانه هددا ،آزادى تشددكيل ازددزاس و گددروه هددا زدد اقددل در زدددى كدده نشددا دهددد كدده سد مت رقابددت و
مشاركت سياسى مزفوط مانده است.

مردم ساالری دینی
مردم ساالری دینی برپایه خوانش دینی صاحبنظران اسالمی ،مفاهیم گوناگونی پیدا کرده است .اسالم سیاسی در ایران که بر
محور نهاد والیت فقیه بنا شده است آرا و خواست مردم را تنها بصورت مشروط و بصالحدید ولی مطلقه مورد توجه قرار
می دهد .آقای مرتضی مطهری یکی از نظریه پردازان جمهوری اسالمی که به آیت هللا خمینی بسیار نزدیک بود و به نهاد
والیت فقیه نیز باور داشت کوشیده است  ،نظریه مردم ساالری دینی را با تهمت زنی به دمکراسی غربی جال دهد .وی
آزادی فردی در دموكراسي غربی را " آزادی شهوات" و " حیوانیت رها شده" می نامد .به باور وی " ارزش نهادن به رأی
مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احكام شرعي و قوانین الهي ".قابل پذیرش است.
آیت هللا مصباح یزدي که آرا مردم را تزئینی به شمار می اورد و آنرا تنها موجب "مقبولیت" حکومت می داند ،به آرا و
خواست مردم تنها در چهار چوب شریعت و ایدئولوژی اسالمی اهمیت می دهد .وی در این مورد باور دارد كه "مردم
ساالري دیني ،مشاركت مردم در سرنوشت خود در راستاي مزامین الهي است".
آیت هللا خامنه ای در جایگاه ولی مطلقه فقیه ،با توجه به گرایش های غرب ستیزی اش دمکراسی غربی را "ظالمانه" می
خواند و " انتخاب قانونگذاران و مجریان" را بدون اشاره به نقش شورای نگهبان در حذف غیرخودی ها و دخالت نیروهای
نظامی امنیتی در مهندسی انتخابات ،مردم ساالری دینی به شمار می آورد.
در برابر دمحم مجتهد شبستری در رابطه با مردم ساالری دینی از جمله به سه نکته اشاره می کند .یکم ،وی باور دارد که
مردم ساالری برخالف ادعای بسیاری از بنیاد گراها پدیده ای تازه است و " حتی مبانی تئوریک و ارزش هایش " از
دیگران گرفته شده است .دوم انکه به باور وی " می توان ارزش های مردم ساالری را گرفت و در فرهنگ اسالمی جذب
کرد" و سوم آنکه دینداران برای دست یابی به مردم ساالری ،بجای محدود کردن آن با احکام دینی باید " مبانى و ارزشها
و اخالق ضرورى براى شکل گیرى مردم ساالرى را جذب کرده ،بپذیرند و آن را داخل سیستم ارزشى کنند ".وی شرط
ماندن تفکر دینی در عصر جدید را بازنگری دائم در ارزش هایش میداند و می نویسد " :تفکر دینی همیشه احتیاج به
بازسازی متناسب با ارزش ها دارد".
مردم ساالری واقعا موجود
 ٣۳سال از تاریخ جمهوری اسالمی می گذرد که بر پایه ادعای اسالم گراها مبنای کشور داری اش بر مردم ساالری دینی
استوار است .این کشور برپایه  ٢۱١٣خانه آزادی از بابت دسترسی به اطالعات از راه اینترنت در رتبه پائین تر از
عربستان سعودی ،سودان ،پاکستان و اتیوپی قرار گرفته است.
این تشکل ایران را از نظر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در ردیف غزه ،امارات متحده عربی ،تاجیکیستان و یمن
سنجیده است .تنها کشورهای کره شمالی ،سوریه ،سومالی ،عربستان سعودی ،تبت و تاجیکیستان وضعیت بدتری از
جهموری اسالمی داشته اند.
مقامات جمهوری اسالمی سنجش نهادهای حقوق بشری و غیر انتفاعی کشورهای غربی از وضیت آزادی های سیاسی،
دست رسی به اطالعات آزاد ،روزنامه نگاری و انتخابات آزاد و منصفانه را بی اعتبار و مغرضانه خوانده اند .اکنون به
بینیم اصولگرایان از فساد ناشی از عدم نظارت جامعه مدنی و روزنامه نگاری مستقل بر نهادهای حکومتی و فضای امنیتی
موجود چه می گویند:
 احمد توکلی نماینده تهران در باره فساد دستگاه های حکومتی گفته است " ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده ایم" بهباور وی " :فساد سیستماتیک به مرحلهای از فساد اطالق میشود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از
فساد مبتال هستند مثل قوه قضائیه ،نیروی انتظامی ،مجلس ،بازرسی کل کشور ،به عبارتی پاک پاک نیستند".

 آقای مطهری بتازگی در مصاحبه با سالنامه روزنامه اعتماد گفته است« " :همیشه فضایی ایجاد شدهاست که دست و بالنماینده بسته است که اگر این حرف را بزنیم بعدا پرونده برایمان درست میشود ،بعدا رد صالحیت میشویم و از این نوع
نگرانیها ».همین نماینده در ادامه گفته است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز" از برخی نهادها مانند شورای نگهبا و
وزارت اط عات هراس دارند».
 وی در باره فضای امنيتی در کشور افزوده است " متاسفانه در سالهای اخير يک فضای رعس و وزشتی ايجاد کردند که زتیبرخی از مراجع سخ گفت را ديگر ص ح نمیدانند ».و "«دو سه باری که برخی مراجع در اعتراض به وضع موجود سخ گفتند
گروههای سازماندهی شده به در منازل يا دفاترشا رفتند و در و شيشه شکاندند و شعار 'مرجع بیبصيرت' دادند .اي عوامل،
بازدارنده است و برخی مراجع ص ح نمیدانند که در اي فضا هزينه بدهند».
 بتازگی قوه قضاييه اع م کرد که يارا آيت هللا مصباح يزدی در پرونده توهي و زمله به رئيس مجلس در سخنرانی وی در ٢٢بهم سال  ١٣۱١در قم تبرئه شده اند .اي در زا ی است که در گزارش اصل نود مجلس که از سوی اصو گرايا تهيه شده است
گفته شده " "اينها [مهاجما ] يک گروه خلعا ساعه نيستند ،اينها يک گروهی هستند که سالها تشکيل شدهاند و متشکل هم هستند و در
جاهای مختل زضور پيدا میکنند ".ناظرا باور دارند که ظآهرا اي رويداد و تبرئه زلقه مصباح دارای پيام روشنی به اصو گرايا
سنتی است .اي پيام اينست که نافرمانی ازتما ی از و ی مطلقه فقيه نابخشودنی است و جناح تندرو و نيروهای امنيتی نظآمی آنرا
برنمی تابند.
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