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 دآتر ميترا مقبوله
نميدانم ماجراى فكاهى آن آقايى را آه در قبرستان مشغول به آار گشته بود شنيده ايد يا نه؟ اين 

همان روز اول آه سر آار ) آه هيچ بعيد نيست از بستگان نزديك مالنصرالدين باشد(شخص 
ر اطراف قبرها، رفت گوشه اى نشست و جديد رفته بود، پس از دو سه ساعت تميز آارى د

وقتى رئيس قبرستان دليل اين گريه و زارى غيرمترقبه را از او ! شروع آرد زار زار گريستن
روى . از صبح تا حاال همينطور آه ميون اين قبرها داشتم آار مىآردم»: پرسيد، چنين پاسخ داد

اينجا فالن »و يا « ابيده استاينجا فالن آس خو»: هر آدومشون رو مىخوندم مىديدم نوشته
همه اين ! يكدفعه بغض ام ترآيد چون ديدم عجب دنياى نامردى است... آس آرميده است

 «!!پدرسوخته ها اينجا آرميده اند، ولى من بدبخت بايد اينجور آارآنم و زحمت بكشم 
بترآد و چند روز پيش، بنده هم از شدت آار بى وقفه و گرفتارىهاى بسيار نزديك بود بغضم 

بهتر ديدم آه چند صباحى به استراحت بپردازم و باالخره هرطور بود از زير بار مسئوليت هاى 
در اين يكى دو روز فرصتى يافتم آه به مطالعه نشريات . مختلفه، تا اندازه اى شانه خالى آردم

ا در يكايك ايرانى جور و واجور آه روى ميزم انباشته شده بود بپردازم، و متوجه شدم آه تقريب
 . است« دموآراسى»آنها سخن از محسنات 

 آشور داراى حكومت به ظاهر ١۶.همانگونه آه شايد شنيده باشيد، در دنياى ما چيزى حدود 
 آشور از اين تعداد، دموآراسى واقعى دارند و رژيم ٢۶اما در باطن فقط . دموآراسى مىباشند

يكى از مزاياى غربت نشينى ما . است« دموآراسى آبدوغ خيارى»حكومتى بقيه آنها يكنوع 
ايرانيان آشنايى بيشتر با اصول دموآراسى است و روز به روز اين آشنايى بيشتر و بيشتر 

حاال بايد ديد آه اين تصويرى آه به مرور زمان در ذهن ما ايرانىها از دمواآراسى . مىشود
خواهد شد و يا به يك نقش مىبندد، آيا از نوعى است آه به يك دموآراسى واقعى منجر 

 دموآراسى آبدوغ خيارى؟
خوشبختانه به تازگى برخى از نويسندگان ما مسئله آزادى هاى فردى، طرز آار دموآراسى، و 

اما از طرف . شرايط الزمه براى ايجاد دموآراسى را بسيار دقيق و عميق موشكافى آرده اند
 رسانه هاى ايرانى گوناگون در ديگر، بعضى از عقايد و نظرياتى آه اينطرف و آنطرف در

آدمى را به شگفتى وامىدارند و بسيار گمراه آننده " مورد دموآراسى ايراد مىشوند، حقيقتا
براى مثال، چندى پيش يكى از چهره هاى سرشناس در مصاحبه اى چنين ابراز نظر . مىباشند
 : مىآرد

 حكومت دموآراسى يعنى من صددرصد معتقدم آه تنها رژيم مناسب براى آشور ما ايران،»
من هميشه در زندگى تابع رأى اآثريت بوده و هستم، و در يك مملكت . حكومت اآثريت است

 «...دموآراسى بايد هر چه ميل اآثريت مردم است بدون برو برگرد انجام شود
گرچه اين نظريه به ظاهر درست مىآيد، ولى اگر خوب آن را سبك سنگين آنيم مىبينيم آه تا 

از قرار معلوم، بيان آننده اين نظريه فراموش آرده است آه . دازه گمراه آننده استچه ان



تا چه اندازه مىتوانند آلت دست يك فرد و يا مشتى افراد شيرين زبان، ولى « اآثريت مردم»
شيطان صفت قرار بگيرند و با راى خود سيستم حكومتى ديكتاتورى و قوانين غير انسانى را 

اين رأى اآثريت مردم در آشور به ظاهر دموآراتيك آلمان . موآراسى آنندجايگزين حكومت د
هم . بود آه موجب شد در بطن دموآراسى آلمان هيتلر و رژيم خون آشام نازىها روى آار بيايد

اآنون در جوامع دمكراتيك آمريكا و اسراييل عده اى از رهبران بنيادگراى مذهبى مىآوشند آه 
م و تاآتيك هاى زيرآانه و موش دوانىهاى خطرناك ديگر، برخى از با جلب رأى اآثريت مرد

تاريخ . موازين اصلى حكومت دموآراسى مانند اصل جدايى دين و حكومت را از ميان بردارند
چندان عاقالنه و « اآثريت مردم»بشرى نشان مىدهد آه رفتار و حرآات و افكار و عواطف 

گاهى فقط اين را « راى اآثريت»... »وران نكته سنج، انسانى نبوده است و به قول يكى از دانش
 .«!مى رساند آه تمام سبك مغزان باهم متفق القول شده اند

اگر يك دموآراسى واقعى نمىتواند تنها بر رأى اآثريت استوار باشد، پس برچه : البد مىپرسيد
ن و انديشمندان به پايه اى بايد استوار شود؟ اين مشكلى است آه ساليان سال بزرگترين متفكري

آن پرداخته اند و نمىشود به اين سادگى به آن پاسخ داد، اما چند اصل مهم آه دموآراسىهاى 
واقعى را از دموآراسىهاى آبدوغ خيارى تمايز مىدهند، شناسايى شده اند و مىتوانيم در مورد 

 .آنها آمى سخن بگوييم
تنظيم شده است آه انتخابات آزاد، در دموآراسىهاى واقعى، قانون اساسى مملكت طورى ) ١

جدايى مذهب از حكومت، حقوق انسان، و آزادىهاى فردى براى تمامى اتباع مملكت از هر 
. نژاد و دين و مسلكى محافظت شده و بهيچوجه حتى با رأى اآثريت مردم قابل لغو نمىباشند

 آمريكا افزوده شده براى مثال، در آمريكا تا به حال چندين تبصره اصالحى به قانون اساسى
مثآل تبصره اى آه به موجب آن به بانوان حق رأى داده شد، هيچ مغايرتى با اصل حقوق . است

اما حتى اگر . سياسى مندرجه در قانون اساسى ندارد و فقط اين قانون را گسترش مىدهد
 در اين اآثريت مردم آمريكا رأى بدهند آه انتخابات  آزاد در آمريكا لغو شود و ديكتاتورى

 .مملكت برقرار شود، چنين امرى امكان پذير نخواهد بود
، داستانى داريم از يك مرد يهودى آه در «انتخاب آزاد»در باب اين اصل مهم دموآراسى، يعنى 

مرد . يك مسافرت دريايى، آشتى اى آه سوار برآن بود دچار طوفان گرديد و در هم شكست
يخت و پس از ساعتها سرگردانى، امواج دريا او را به مسافر يهودى خود را به تخته چوبى آو

باالخره يكروز، يك آشتى . چند سالى گذشت. روى ساحل يك جزيره آامآل متروك پرتاب آردند
اآتشافى در اين جزيره لنگر انداخت و آاپيتان اين آشتى مشاهده آرد آه اين آقا، دو ساختمان 

 :از او پرسيد. ا آرده استبزرك رو به روى هم در اين جزيره بن" نسبتا
 اين ساختمان اولى چيست؟ »-
 «...است) پرستشگاه يهوديان(اين آنيسه  »-
 «اين ساختمان دوم چيست؟ »-
 «...اين هم يك آنيسه ديگر است »-

 :آاپيتان حيرت زده به او گفت
 « تو يك نفر آدم، تك و تنها در اين جزيره براى چه دو تا آنيسه ساخته اى؟-



 : جواب داد
راستش از اين آنيسه دوم بيزارم و هيچوقت آنجا نمىروم، اما آنرا ساختم آه حق انتخاب  »-

 «!آزاد داشته باشم
در دموآراسىهاى واقعى، آزادى بيان و آزادى قلم نه تنها در صحنه سياسى و در قلمروى ) ٢

. يت مىشودمطبوعاتى يك امر مقدس و سلب نشدنى مىباشد، بلكه در محيط خانوادگى نيز رعا
در جوامعى آه روبناى سياسى آنها آزادى بيان و حق انتقاد را مجاز داند اما در عين حال زير 

بناى اجتماعى يعنى روابط خانوادگى بر اساس استبداد باشد، پايه هاى دموآراسى بسيار متزلزل 
 :به قول اقبال الهورى. خواهد بود

 اگر اين نكته را قومى نداند 
 بارش بىثبات است نظام آار و    

يكى از طرفداران پر وپا قرص اصل آزادى بيان مىباشم، " اما با وجود اينكه بنده شخصا
درعين حال نمىتوانم بپذيرم آه چه در محيط خانواده و چه در ساير شئون اجتماعى، به افراد 

تهمت هاى اجازه تام داده شود آه با سوۥ استفاده از اين آزادى به هتك حرمت و ناسزاگويى و 
البته همانطور آه مىدانيد، . بيجا به شخص يا گروهى بپردازند و به هيچ نحوى مجازات نشوند

طبق قوانين آمريكا اگر آسى به شما به عنوان يك فرد، تهمت هاى بىاساسى در مأل عام بزند، 
اند به اما نميدانم چرا هر آس و ناآسى ميتو. آنيد و غرامت بگيريد« سو»شما مىتوانيد وى را 

و گروه هاى ديگر هر تهمت ناروايى را « يهودىها»و يا به « سياهپوست ها»يا به « ايرانىها»
در پايان يك « نيوپورت بيچ»بزند و هيچ غرامتى نپردازد؟ به خاطر دارم آه يكبار در شهر 

، وآيل مبرز و معروف العام ) Allen Dershovitz(«   آلن درشويتز»سخنرانى با آقاى 
او مىگفت آه عده اى سعى آرده اند . آمريكا مالقات آردم و اين مسئله را با وى در ميان گذاشتم

آه چنين قانونى را براى حفظ حقوق گروه هايى آه مورد تجاوز لفظى و بىحرمتى و زيان هاى 
رسانند، اما بنا به دالئلى هنوز ديگر ناشى از آن قرار مىگيرند تنظيم آرده و به تصويب آنگره ب

فكرش را بكنيد، اگر بنده و شما مىتوانستيم هر آسى . موفقيتى در اين زمينه حاصل نشده است
را آه به قوم ما، بدون مدرك و سند تهمت مىزند در دادگاه مورد تعقيب قرار داده و غرامت 

المنفعه بكنيم تا به حاصله را صرف اعتالى فرهنگ خود در غربت و يا صرف آارهاى عام 
 !حال چقدر به نفع مان بود

و اما در باب مسئله آزادى بيان، حكايت آرده اند آه در زمانى آه مالنصرالدين در يك 
شايد همان خانم (دموآراسى آبدوغ خيارى زندگى مىآرد، يكروز يك خبرنگار خارجى 

 : و پرسيددر مصاحبه اى از ا) آريستيان امان پور خبرنگار زبر دست خودمان
 آيا در مملكت شما آزادى بيان وجود دارد؟ »-

 :مال با قاطعيت تمام پاسخ داد
در مملكت ما آزادى بيان آامآل وجود دارد، ولى آزادى بعد از بيان وجود ! بله، صددرصد »-

 «!!ندارد
درحكومت هاى ديكتاتورى معموآل يك فرد قلدر و يا مشتى افراد زورگو، هر سه قدرت قانون )٣

يعنى اينكه با پررويى آامل هر قانونى آه دلشان . گزارى، اجرايى، و قضايى را در دست دارند



خواست وضع مىآنند و هر جور ميلشان آشيد اين قوانين را به مردم بدبخت تحميل مىآنند و 
خود گويم و خود خندم، به به چه »: به مصداق مثل معروف! تازه خودشان هم قاضى آل هستند

 اين پدر آمرزيده هاى يكه تاز و خودآامه مست قدرت هستند و هيچ آس هم حق «!هنرمندم
در دموآراسىهاى آبدوغ خيارى نيز تمام اوضاع و ! ندارد بگويد باالى چشمشان ابروست

شرايط ديكتاتورى مهيا است و فقط براى دلخوشكنك، تظاهر به دموآراتيك بودن مىآنند و سر 
 .مردم را شيره مىمالند

 در دموآراسىهاى واقعى سعى مىشود تا آنجا آه ممكن است بين اين سه قدرت جدايى برعكس،
 .باشد و هيچ فرد يا گروهى نتواند هر سه اين قدرت ها را صاحب شود

واقعى، بخصوص پافشارى مىشود آه قضات ديوان عالى آشور " در دموآراسىهاى واقعا
)Supreme Court (را بر عهده دارند هيچ وابستگى به آه حفاظت حريم قانون اساسى مملكت 
اين امر موجب مىشود آه قضات در داورىهاى . نداشته باشند« قوه مقننه»و « قوه مجريه»

خود تحت نفوذ رئيس جمهور و يا احزاب مختلف قرار نگيرند و تنها به اصول مندرجه در 
يوان عالى آشور از مثآل در اياالت متحده آمريكا، گرچه قضات د. قانون اساسى وفادار باشند

طرف رئيس جمهور منتخب و با تاييد آنگره منصوب مىشوند، اما پس از انتصاب به اين مقام، 
! در مقابل هيچ آس مسئول نيستند جز در مقابل قانون اساسى آمريكا و وجدان خويش و خداوند

دنت و  نفر قضات ديوان عالى مىتوانند هر تصميم و هر قانونى را آه از طرف پرزي٩اين 
آنگره تصويب شده و مغاير با مفاد قانون اساسى آمريكا باشد، غير قانونى اعالم آرده و لغو 

 . هيچكس هم نمىتواند آنها را به خاطر احكامى آه صادر مىآنند از آار برآنار آند. نمايند
در دموآراسىهاى آبدوغ خيارى، اآثريت مردم از رفاه اقتصادى برخوردار نيستند و به ) ۴
وسط طمع آارانى از ميان هموطنان خود و يا توسط چپاول گرانى از ممالك ديگر استثمار ت

 .مىشوند
همانگونه آه خردمندان گفته اند، شكم گرسنه آزادى و دموآراسى نمىشناسد و در دام هر شيادى 

 :باز هم از قول الهورى. آه لقمه نانى وعده آند به آسانى اسير مىشود
 رى دادخدا آن ملتى را سرو 
 آه تقديرش به دست خويش بنوشت    
 به آن ملت سر و آارى ندارد 
 آه دهقانش براى ديگرى آشت   

يعنى اينكه از هيچ تنابنده اى هر . وجود ندارد« آيش شخصيت»در دموآراسىهاى واقعى ) ۵
قدر هم استثنايى باشد تصويرى خداگونه نمىسازند و هيچ شخصيتى را هر قدر هم واال باشد 

عكس هاى رهبر و پيشوا را، هر قدر هم آه به مملكت و ملت و به استقرار . رستش نمىآنندپ
برعكس، در دموآراسىهاى ! عدالت و آزادى خدمت آرده باشد، به در و ديوار نمىچسبانند

آبدوغ خيارى به خاطر طرز تربيت خانوادگى و تو سرى خوردن آوچكترها از بزرگترها و 
تك انسانها، اآثريت مردم خود را قابل و قادر نمىبينند و همواره اين عدم درك ارزش ذاتى تك 

آمادگى را دارند آه از يك پيشوا و رهبر يكه تاز و قدرتمند، آورآورانه پيروى آنند و از او 



فرياد بر « خود اندك بينان»على حيدرى، شاعر معاصر خطاب به چنين . نيمچه خدايى بسازند
 :مىآورد
 ! ز آائناتممگو من ذره اى ا 
 !مگو گاهى جمادم، گه نباتم   
  ! بگو من ثابتم، اصل حياتم 
 !بگو آيينه عشق و صفايم   
 چرا آوچك شمارى زندگى را؟ 
 چرا بر پاى بندى بندگى را؟   
  تو آزاد آمدى، آزاديت آو؟ 
 سراپا غصه اى، پس شاديت آو؟   

 Escape(« فرار از آزادى»روانشناس معروف در آتاب ) Eric Fromm(« اريك فروم»
from Freedom ( از آزادى،  و تمايل چنين « خوداندك بين»درباره هراس درونى انسان هاى

افرادى به بردگى ذهنى و پيروى مطلق به طور مفصل بحث آرده است و اين خاصيت بسيار 
 از خطرناك را مورد موشكافى قرار داده است، ولى متأسفانه فرصتى نيست آه اين آتاب را

" پس لطفا. ميان انبوه آتاب هاى درهم ريخته پيدا آنم و برايتان بخشى از آن را بازگو آنم
 !خودتان آنرا مطالعه آنيد

و حاال بعد از اينكه درباره تفاوت هاى ميان دموآراسىهاى واقعى و دموآراسىهاى آبدوغ 
ما آشيديم، بگذاريد خيارى داد سخن داديم و معلومات ناقص علوم سياسى خودمان را به رخ ش

 .چند آلمه اى هم از ديدگاه عرفانى در اين مورد بگوييم و اين بحث را خاتمه دهيم
همينقدر بطور سربسته و خالصه برايتان بگويم آه عارفانى آه با ديد نافذ خود مسئله آزادى و 

 ما حقوق انسانى و سياسى بشر را مورد بررسى قرار داده اند، آب پاآى را روى دست همه
ريخته و اظهار داشته اند آه تا هنگامي آه ما آدم ها، زياده طلبى، درنده خويى، تعصبات قومى 

و مذهبى و خودپرستى و خصلت هاى مضر ديگر را از وجودمان دور نكنيم، همه دموآراسىها 
آبدوغ خيارى خواهند بود، و اگر از درون، آزاده و انسان دوست نباشيم، حتى بهترين " نهايتا
 .يستم سياسى را هم عاقبت به پليدى و استبداد و فساد خواهيم آشانيدس

آوشش آنم از درون " ممكن است پيش خودتان بگوييد پس اين چه فايده دارد آه بنده شخصا
آزاده باشم و انساندوستى و روحيه دموآراسى يعنى احترام به عقايد متضاد و بردبارى در قبال 

اما دوستان به هيچوجه نبايد نا اميد بود، !  با يك گل آه بهار نميشهانتقاد را در خود تقويت آنم؟
چون تحقيقات نشان داده است آه آافى است فقط صد ميمون يك طرز رفتار جديد را ياد بگيرند 

يعنى اينكه . و اين طرز رفتار در ميان تمام ميمون هاى يك جزيره، خود به خود رواج مىيابد
به اين پديده ! ت با يك گل بهار نشود، ولى با صد گل بهار مىشوددر ميان ميمون ها ممكن اس

آيا ما از )   The Hundredth Monkey Effect(,و« تأثير صدمين ميمون» : جالب مىگويند
 از گفته اين و آن جدا بايد شد  ميمون ها آمتريم؟ از بند خرافات، رها بايد شد

  !ييم، خدا بايد شدبايد به خود آ  نادانى و بند بندگى پاره آنيم
                             ١٩٩۵ايرواين، آاليفرنيا، اوگوست          



 
 


