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  علی صدارت

  ٢٠١۵ اپريل ٠٣
  

	شاخۀ چھارم )٢(زند؟  سرنوشت ما را چه کسی رقم می

  کند خالء را قدرت پر می
وجود ه   ما  بعملی  و انفعال در امر تعيين سرنوشت، اگر ما خود، حاضر و فعال نباشيم، يک خالئی به علت بی

توانم  از يادم به قلمم منتقل  استثنائی از اين امر واقع را نمی. کند آيد و آن  خالء را الجرم  زور و قدرت پر می می

. ھای مردمی، و از سوی ديگر در سطح کالن و در ملت و کشور صادق است اين حکم، در سطح افراد و ھسته. کنم

ھا را، ما ملت ايران در تاريخ معاصر خود با جان و  وسط مردم و ھستهابعاد خسران اين خالی گذاشتن عرصه ت

ھای اخير، از جمله تجربۀ بھار عرب، نيز برای  تجربيات ملتھای ديگر جھان در دھه. ايم روح خويش لمس کرده

 مقوله در اين باب، دو. مندی، حائز بسی اھميت است پيمودن دوران گذار از واليت مطلقه به مردمساالری و حقوق

  .اول دولت و دوم وسائل ارتباطات جمعی. آورم را به عنوان مثال می

خالی ماندن عرصۀ زمامداری کشور توسط مردم و پر شدن اين خالء توسط : اول به دولت نظری بيفکنيم

در کشاکش بين قدرت و مردم برای پرکردن اين . مداران، و انباشته شدن و تمرکز قدرت، امری قديم است قدرت

اند و  رصه،  در طی قرون و اعصار، گاھی اين و گاه آن ديگر در اين ميدان حضور بيشتری از خود نشان دادهع

  . ن در صحنه رقم زده شده استاسرنوشت توسط حاضر

ھای مردمی   به علت پيچيدگی جوامع و ملتھا در دنيا و کثرت جمعيت، برای رتق و فتق امور کشوری، مردم و ھسته

 پر کنند و در نتيجه در دنيای واقع  در اين عصر، در تمشيت امور ستند که قلمرو دولت را کامالً ھنوز توانا ني

  .اند کشورھا، خالئی موجود است و دولتھای امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته

ردم به شوند، در زندگی روزمرۀ ھمۀ آحاد م ھائی که توسط قدرت گرفته می سياستھای خرد و کالن دولت و تصميم

که وجود دولت برای گردانندگی امور کشور الزم است و با علم  با علم به اين. گذارند شکل مستقيم و غير آن اثر می

توان عرصه را خالی گذاشت و خالئی را به وجود آورد  که دولت در زمان حاضر از جنس قدرت است، نمی به اين

. فزايدتری را غصب کند و بر خود بيبتواند دامنۀ فعاليت بيشکه در اين خالء، دست قدرت از اين ھم بازتر شود و 

ھای مردمی   بايسته است  که تالش شود با ابزار  بر مردم و ھسته. ت کرد و بزرگی را در کام شير جستأبايد جر

ھای مردمی و ھمگانی، در عرصۀ  مردمساالری و وسايل الزم برای اِعمال حق حاکميت مردمی، از جمله رسانه
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راه نزديک شدن به مردمساالری . اين به آن معنی نيست که ھمۀ مردم وزير و وکيل بشوند.  وارد شونددولت

ت عصيان به قدرِت دولت را به خود بدھند و با وارد أھای مردمی  جر مشارکتی مستقيم اينست که مردم و ھسته

اشت و پيوسته آنھا را به نظارت و  را از ھم جدا نگاه دء و قضاءکردن وسايل نظارتھای مردمی، تقنين و اجرا

برای اِعمال حاکميت و واليت جمھور شھروندان، ضروری است که . حاکميت ھر چه بيشتر مردمی درآورند

شھروندان بتوانند پيوسته در درون دولت ھر چه بيشتر وارد بشوند و با سير آزاد و مستقل انديشه و خبر و نظر و 

ل سه شاخۀ مقننه و مجريه و قضائيه  توانا گردند و از دخالت و نفوذ و و کنترعلم و ھنر، ھر چه بيشتر به نظارت

برد  کار میه بايد ابزاری را که قدرت برای انباشتن و تمرکز قدرت ب.  ديگر جلوگيری کنند اين سه شاخه در يک

 وسائل ارتباطات از اھم اين وسايل در يد قدرت،. شناخت و عرصۀ استفاده از آنھا را برای قدرت خالی نگذاشت

  .  جمعی ھستند

در طی قرون و اعصار، اين وسائل اشکال مختلفی به خود : افکنيم دوم نظر را به وسائل ارتباطات جمعی می

و اندازی به افکار عمومی ھميشه از نيازھای قدرت بوده است و شکل اين تجاوز، از کليسا و کنيسه  دست. اند گرفته

اند، چون ماری خوش خط و خال،  ھا حکم منبرھای مدرن را پيدا کرده مسجد و منبر گرفته تا به امروز که ماھواره

  .پيوسته متحول گشته است

ھا، برای رتق و  آوری انواع رسانه به علت پيچيدگی جوامع و ملتھا در دنيا و کثرت جمعيت، و به علت پيچيدگی فن

 پر کنند و در ھا را کامالً  اند که قلمرو رسانه ھای مردمی  ھنوز قادر نشده دم و ھستهفتق امور ارتباطات جمعی، مر

اند و به خدمت  نتيجۀ اين خالء در دنيای واقع، وسائل ارتباطات جمعی  امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته

  . اند زورمداران درآمده

  

  ھای دولت از خود بيگانه شدن شاخه

ھای دولتی در کشورھای مختلف به درجات مختلف، از فلسفۀ وجودی خود دور  تھا، شاخهبا تحول جوامع و مل

  . در ايران، اين از خود بيگانگی و سير معکوس در روند مردمساالری به وضوح مشھود است. اند شده

ھا و  در دادگاهدادی  بی. شود قضاوت عادالنه است گفتند، چيزی که ديده نمی در شاخۀ قضائيه که به آن عدليه ھم می

  .کند ھا بيداد می دادگستری

  .گذاری برای تحکيم موقعيت قدرت و نقض حقوق بشر است در شاخۀ مقننه، قانون

در شاخۀ مجريه، متصديان، تدارکات و اجرای تخريب حال و آيندۀ مملکت و بسط خشونت و خودتخريبی را به 

  .داند نمی" تدارکاتچی"ک  حتی رئيس اين شاخه خود خويش را بيشتر از ي. عھده دارد

سف با خود أبار آورده است آدمی با ته با نگرش به اوضاع ايران در اين سه دھه و ابعاد  فجايعی که اين رژيم ب

توانستند به اين شدت و   کشور ايران را به نابودی بکشند، نمیشدند که عمداً  مور میأپندارد که اگر گروھی م می

  . ار بياورندبه حدت  برای ميھن، خسران ب

 مخدوش ءناپذيری رژيم اين است که با وجود تمرکز قدرت در يک گروه خاص،  تفکيک قوا  داليل اصالحۀاز جمل

و ھر يک از سه شاخه با ھمراھی دو شاخۀ ديگر دولت، در نقض حقوق بشر و اِعمال حاکميت واليت مطلقۀ فقيه با 

  . ديگری در مسابقه ھستند
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مداران  نياز حياتی قدرت"  حفظ نظام از اوجب واجبات است"ه و برای عملی شدن شعار برای عملی شدن اين فاجع

ھای گروھی وابسته به قدرت در  دولتی به انفعال ملت در ابعاد گسترده، نيازی غير قابل اجتناب است و نقش  رسانه

  .اين ماجرا، نقشی غيرقابل کتمان است

مند و شاخۀ مجريه با اجرای  ھای حقوق نه و شاخۀ مقننه با تقنينکه شاخۀ قضائيه با قضاوتھای عادال برای اين

 و جلوگيری از تمرکز و انباشت ءمدار قوانين و تالش در احقاق حقوق شھروندان، و برای تفکيک قوا حقوق

انحصاری آن، الزم است که ما مردم فعاالنه در جنبشی خودجوش برای تعيين سرنوشت خويش در صحنه باقی 

تک ما مردم و  الزمۀ آن گونه زندگی اين است که  تالش کنيم که فرھنگ مردمساالری پيوسته در تکبمانيم و 

برای .  نخواھد کردتا خود تغيير نکنيم، سرنوشت ما تغيير .  جامعه و کشور ھرچه بيشتر جابيفتد و نھادينه شود

ھای مردمی، و   ما مردم و ھستهتک نياز ضروری اين است که تک ی مردمساالری در وطن، پيشبرپائی و پويائ

ی و اجتماعی خويش، مشغول تمرين ئ ته در زندگی روزانۀ شخصی و حرفهھرچه بيشتر از ھمۀ ما ھموطنان، پيوس

ی ئ ھا، و نيز در امور شغلی و حرفه مندی و مردمساالری باشيم و در مقياس فردی و خانوادگی و در ھسته حقوق

ھا، و چه در سطح کشور و  سازی، چه در مقياس فردی و ھسته اين فرھنگ. خويش، فرھنگ مردمساالری را بسازيم

  .  ھای ھمگانی و مردمی آزاد و مستقل عملی نيست در مقياس ملی، بدون درآميختن با افکار عمومی و بدون رسانه
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