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ســـرمــقاله

انتخابــات  96تمــام شــد و حســن روحانــی بــرای
یــک دوره ی  4ســاله ی دیگــر رأی آورد .ایــن
چهــار ســال دوره ی آخــر ریاســت جمهــوری
روحانــی اســت .مهم تریــن اســتراتژی روحانــی
بــرای پیــروزی در انتخابــات اخیــر تقویــت
شــکاف های اجتماعــی و ایجــاد دوقطبــی بیــن
گروه هــای جامعــه ،بــه منظــور رقیب هراســی و
کشــاندن طرفــداران خــود پــای صندوق هــای رأی
بــود .از جملــه ی ایــن دوقطبی هــا می تــوان بــه
شــکاف حاکمیت-ملــت ،شــکاف های مذهبــی،
شــکاف های قومیتــی ،دوگانــه ی موافقــان و
مخالفــان کنســرت و شــادی و ...اشــاره کــرد .امــا
همــان طــور کــه در ســرمقاله ی شــماره قبلــی
اشــاره شــد ،بخشــی از اســتراتژی روحانــی بــر
مبنــای جــذب رأی طیــف اپوزیســیون قــرار داشــت.
بــر ایــن مبنــا برخــی از اظهارنظرهــا توســط وی و
طرفدارانــش در دوران انتخابــات ابــراز شــد کــه
مشــخص ًا توســط مشــاوران اصــاح طلــب وی
تئوریــزه می شــد .اصالح طلبــان کــه بــه علــت
عملکــرد فاجعه آمیــز دولــت اصالحــات و ســران
فتنــه  ،88هم اکنــون در ســپهر سیاســی کشــور
جایــی نداشــته و جــدی گرفتــه نمی شــوند،
خــود را مجبــور بــه حمایــت از حســن روحانــی
می بیننــد تــا شــاید بتواننــد از ایــن راه دوبــاره بــه
عنــوان یــک جریــان سیاســی مطــرح در مســائل
کشــور دخالــت نماینــد .ایشــان اعتــدال را بــه
مثابــه دســتاویزی بــرای تولــد دوبــاره می داننــد،
وگرنــه قطع ـ ًا آن کســانی کــه روزی شــعار «عبــور
از هاشــمی» را مطــرح کردنــد بــه «روحانــی» نیــز
راضــی نخواهنــد شــد.
مشــاهده و تحلیــل عملکــرد اعتدالیــون و
اصالحاتی هــا در صحنــه ی انتخابــات  96نشــان
از تکــرار اشــتباهات گذشــته توســط ایشــان دارد.
تقویــت گســل های اجتماعــی اگــر چــه ممکــن
اســت در کوتــاه مــدت آورده ی انــدک سیاســی
همچــون پیــروزی در یــک انتخابــات داشــته
باشــد ،امــا در بلندمــدت بــه ضــرر آن جریــان
سیاســی اســت کــه می خواهــد همــواره در
کشــور فعالیــت سیاســی جــدی نمایــد .تقویــت
شــکاف های اجتماعــی قبــل از انتخابــات اگرچــه
موجــب تقویــت و تحریــک موتــور رأی اعتدالیــون
می شــد ،امــا پــس از انتخابــات شــرایطی را بــه
وجــود مــی آورد کــه کنتــرل آن بــرای دولــت
مســتقر مشــکل خواهــد گشــت .ادامــه ایــن رونــد
موجــب ایجــاد گســل های اجتماعــی و فراگیــری
بحــران در کشــور خواهــد شــد .بنابرایــن ،ایــن
نظریــه همــان طــور کــه بــرای دولــت دوم
خــرداد بــه نتیجــه ی مطلــوب نرســید بــرای
دولــت جدیــد نیــز ثمــری نخواهــد داشــت .لــذا
علیرغــم القــای اصالح طلبــان بــه روحانــی بــرای
پیگیــری شکاف ســازی و بحران زیســتی ،در
دوره ی پســاانتخابات ،و هم چنیــن در بلندمــدت
بیش تریــن ضــرر سیاســی متوجــه اعتــدال خواهــد
شــد و رونــد تغییــر از اعتــدال بــه اصالحــات
تســهیل خواهــد گشــت .چــرا کــه بحران زیســتی
و شکاف ســازی از مشــخصه های اصالحــات
اســت.
در چنیــن شــرایطی ،بیــان ســخنانی ضــد ســپاه
پاســداران ،بیــان ســخنان مبهــم در مــورد
مشــروعیت نظــام سیاســی و ســپس اصــاح
آن ،تولیــد فضــای مســموم رســانه ای علیــه
منتقــدان ،نــگاه قومیتــی بــه مــردم و  ...چیــزی
جــز ناپایــداری و تزلــزل پایه هــای دولــت جدیــد
را فراهــم نخواهــد نمــود .بایــد صبــر کــرد و دیــد
کــه روحانــی چــه مســیری را بــرای خــود انتخــاب
می کنــد .

در پی اظهارات جناب رئیس جمهور و نماینده مجلس خبرگان رهبری:

مشروعیت و حق حکومت

«مشروعیت» را معادل واژهی « »legitimacyدانسته
ّ
اند .واژه ی مشروعیت ،مصدر جعلی از ریشه «شرع» و از
نظر لغوی به معنی «قانونی بودن» و «مطابق قانون» است.
همین طور « »legitimacyاز ریشه ی التین  legیا lex
به معنای قانون ( )lawاست .اما در هر علمی لغات سوای از
معانی لغوی خود ،در معنای اصطالحی به کار می روند؛ لذا
آن معنایی که عم ً
ال مورد استفاده قرار می گیرد مد نظر است.
معنی «مشروعیت» در اصطالح فلسفه سیاسی ،در پاسخ به
آن کیست؟» چه
این پرسش مفهوم می یابد« :حق حکومت از ِ
کسی حق دارد حکومت کند و چرا مردم باید از حکومت وی
فرمانبرداری کنند؟ پاسخ به این سئوال مبنای حکومت های
مختلف را مشخص می کند ،بنابراین مشروعیت در اصطالح،
معادل «حقانیت» و «حق حکومت» در نظر گرفته می شود.
در این نوشتا ِر کوتاه ،اختصارا ً به دو نظریه ی عمده پیرامون
این مسئله پرداخته خواهد شد:
مشروعیت در حکومت های دموکرات (نظریه
قرارداد اجتماعی)
در حکومت های دموکرات ،مالک مشروعیت رأی مردم
است .یعنی اگر پنجاه درصد واجدان شرایط به اضافه ی یک
نفر ،حکومتی را مشروع بدانند ،آن حکومت صالحیت اداره ی
جامعه و قانونگذاری را خواهد داشت .در حالی که این نوع
حکومت -یعنی دموکراسی -در یونان باستان منفور شمرده
می شد ،امروزه بهترین نوع حکومت در بین دانشمندان علوم
سیاسی نسبت به سایر انواع حکومت ها در دنیا شناخته
می شود .لذا در پاسخ به بسیاری از مشکالت عقالنی موجود
در حکومت های دموکرات تنها جوابی که شنیده می شود این
است که حکومت بهتری در جهان امکان وجود خارجی ندارد.

برخی از این مشکالت عبارتند از:
 )1در این نظریه حق ،مفهومی سیال و نسبی است ،چرا
که تابع نظر و سلیقه ی بخشی از مردم است.
 )2از نظر فلسفی تالزمی میان مشروعیت (=حقانیت)
و مقبولیت وجود ندارد و چه بسا احکام درستی که مقبول
نیستند و برعکس .مث ً
ال امروزه آزادی همجنسبازی به عنوان
عملی قبیح در کشورهای غربی مقبول واقع شده است.
 )3تناقض اساسی در این نظریه این است که اگر مردم
آزادند و فقط خود می توانند در سایه ی حکومت ،آزادی های
خود را محدود کنند هیچ گاه به عنوان کسانی که در پی
آزادی بیش تر هستند ،دست به محدود کردن خود نخواهند
زد.
 )4بر چه مبنایی ،پنجاه درصد به اضافه ی یک نفر
می توانند حق را برای پنجاه درصد منهای یک نفر دیگر
تعیین کنند؟
مشروعیت در اسالم (نظریه والیت فقیه)
در اسالم ،اصل بر عدم والیت افراد بر دیگران است ،و
حاکمیت تنها از آن خداست .یعنی خدا از حاکمیت مطلق
برخوردار است و جهان ،همه ُملک اوست .لذا هیچ کس بدون
اذن پروردگار ،حقّ حکومت ندارد؛ در غیر این صورت طاغوت
است و بر همه واجب است که در برابر او قیام کنند و طاغوت
را به زیر کشند« .ال اله اال ا »...ناظر به نفی همه ی طاغوت ها
و سر فرود آوردن و قیام برابر خدای یگانه است.
در اسالم منشأ مشروعیت نصب الهی است .در زمان
حضور و ظهور وجود مبارک معصوم ،خود او از طرف خدای
متعال در جایگاه رهبری جامعه و حکومت منصوب می شود
جامع شرایط
(نصب خاص) و در زمان غیبت هم فقهای
ِ

هر کدام که بتوانند و مقبول باشند -در این جایگاه قرارمی گیرند (نصب عام) .حضرت امام خمینی (ره) در این باره
می فرمایند« :والیت فقیه در کار نباشد ،طاغوت است .اگر به
امر خدا نباشد ،رییس جمهور با نصب فقیه نباشد ،غیرمشروع
است .وقتی غیرمشروع شد ،طاغوت است( ».امام خمینی(ره)،
صحیفه نور ،ج ،9ص)251
در این نظریه آزادی انسان ها نفی نمی شود؛ چرا که
در کنار مشروعیت مفهوم مقبولیت مطرح است .این دو
مشروعیت و مقبولیت -همانند دو بال برای حکومت اسالمیهستند که با هم موجب تحقق احکام مترقی دین می گردند
و جامعه را به خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی هدایت
می کنند .لذا مقبولیت ناظر به وجه تحقق (از ریشه حق)
حکومت است که خود نقش مهمی را در پویندگی یک نظام
اجتماعی ایفا می کند .انطباق این نظریه با مفاهیم نو و امروزی،
مبحث مشارکت مردم در حکومت را به میان می آورد که به
سه صورت )1 :رأی گیری و مراجعه به آراء عمومی )2 ،امر
به معروف و نهی از منکر و  )3نظام سازی های مردمی مثل
«بسیج نیروهای مردمی» نمایان می گردد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اسالم اجازه دیکتاتوری
به بشر نمی دهد .در وج ِه تاریخی قضیه هم در اثبات این
مدعی دیده می شود که علیرغم ظهور دیکتارتوری هایی
هم چون هیتلر که مستقیماً از دل دموکراسی متولد شدند،
در حکومت اسالمی نه تنها شاهد چنین چیزی نیستیم؛ بلکه
خود ولی فقیه ضامن حفظ رأی مردم به عنوان حق الناس
است .نمونه ی عملی آن هم مجموعه ی انتخاباتی است که
سال گذشته ،در جمهوری اسالمی ایران برگزار
در سی و اندی ِ
شده است.
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کنکاشی در باب ُخرد ه فرهنگ نسل طالیی دیروز و نسل بیشعور امروز
ساعت سه نصفه شب ،آداپتور میکوبیدیم تو برق ماریو رو به یه سرانجامی
برسونیم و اون پرنسسه که بچههای محل میگفتن ،بیبینیم .حاال اصن
طرف َق ِد یه بندانگشت بود و بقچهپیچ .لکن بازم ما تو اعماق وجودمون نادم
بودیم که نباس به نامحرم نیگا میکردیم و چرا پردههای حیا رو دریدیم.
صیغه توبه میخوندیم آقا .در این حد.
حاال طرف خیره شده به زن مردم .بش میگه عموجون کار خوبی نیست.
اندکی غض بصر .باقالی میاد واسه ما نظریه زیباییشناسی کانت و ارسطو
میگه شفته .درد ایناس.
***
دبسان و اون دور و برا .تو عروسیا آقام میگفتن
بچهتر از حاال بودیم .اول ّ
برو زنونه مادرت رو صدا بزن بگو بیا .ما به غرورمون بر میخورد رفاقتی.
عمرن نمیرفتیم .همهی وعدههای فریبنده رو رد میکردیم .ما نقطه
ضعفمون میکرو و ماریو بود .آقام میگفت برو مادرت رو صدا بزن ،برات
میکرو میخرم .گفتم :اگر سِ گا رو در دست راست و میکرو رو با شیشتا
یودو لب ،تو دست چپم بذارین ،هیهات اگه این ننگ رو بپذیرم.
فیلم س 
حاال باس طرف رو با َچک و لغت از زنونه بندازی بیرون  -اگه تفکیکی در
کار باشه البت -که عمو جون خرسی شدی واسه خودتَ .قدَّوی و پَهنوی
االن ما.
نیم ِ
دوتا و ِ
***
دبسان تا خو ِد خو ِد دانشگا ،یه ضرب رفتیم .اصن خونواده
از خود اول ّ
نفهمید ما کِی بزرگ شدیم .خدا به سر شاهده خونواده یه دیکته به ما
نگفت .خودمون درس رو حفظ میکردیم .پطروس با اون عظمتش رو از بر
بودیم .معلم سر کالس ،یه خط میگفت ما تا ته رفته بودیم.
حاال یه لشگر زرهی باس بشینن بچه رو کنترل کنن که یه امال بنویسه.
همه درگیرن.
***
جوانان ِچل و دو گوجهای اسپرتِ فول تو محل بود؛ « َت ُس ُّر الناظرین».
پیکان
ِ
عروس .ما اسم پیکان تو خونه نمیآوردیم که یه وخ خونواده نمیتونن
ماشین بخرن ،معذب نشن.
حاال طرف تژدیدی شهریور رو پاس کرده میگه :پرادو میخوام!
پوسهاس.
زعرما ُر پرادو میخوام .انگاری توپ سه ّ
***
عمده دعوای ما تو دهه اول زندگی با آقام سر این بود که چایی رو با دو تا
قند بخوریم یا سه تا؟
دسمون رو بذاریم رو پریز و از برق بکشیم که پریز
کشیم،
یا وقتی اتو می
ّ
به ورطهی مخوف تباهی نره.
چالش بین نسلی
عمده
کولر
بودن
روشن
بلوغ،
راهنمایی ،تو اوج بحرانهای
ِ
ما شد تا هماالن .حاال کولر خودش شیش-هفتا پست مستقل میطلبه.
***
حرف زیاده .حسش نیست .پست زخمی شد .ولی بشه .نقلی نیست .حکمن
خیری توشه.
برادر من  /خواهر من
گفتیم قبلن .نقل حسادت و واگشایی عقدهها و این صوبتای سخیف
نیست .اصن افق نگاه فقیر ،یه جای دیگهاس .این افکار حقیر ،در سپهر
اندیشههای بنده جایی نداره.
من واسه خودتون میگم.
بیاین در یک حرکت نمادین ،نزدیکترین کودک باالی چارسال دوروبرتون
پس گردنش .همین االنم دیر شده.
رو فرابخوانید و یکی محکم بخوابونین ِ
امروز اگه شوما نزنین ،فردا جامعه و تاریخ با َچک و لغت به استقبالشون
میره.
و االمر الیکم

طیکه

#مریم_رجوی دیروز در اجالس منافقین در پاریس گفت:
«ما بودیم که در انتخابات گذشته قضیه ی #اعدام های فراموش شده ی
 29سال پیش را زنده کردیم!!!!»
«ما بودیم که سال #هشتاد_و_هشت سوال #رای_من_کو را به شعار
#اصل_نظام_نشانست ،تغییر دادیم!!!»
چه جالب این شعارها که در داخل ،پیرهن عثمان یک جریان قدر بود!!!!
یعنی شعار جریانات #اصالحاتی داخلی با اشعار منافقین یکی شده!!!!
#اعتدالیون و #چپ_اسالمی ما #منافق شده اند یا #منافقین ما
#چپی؟؟؟؟!!!
اینا رو ول کن ،مطیعی چی گفته؟شجریان کو؟ کی با کی دست نداد؟
علم الهدی کجاست؟ زنان فوتبال ببینن یا نه؟؟

وتئیتســـــــــتــــان

