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نسبِت قانون و دموکراسى

نقدى بر اظهاراِت غالمحسین کرباسچى در سیاست نامهٔٔ شرق :

در "سیاست نامهٔٔ شرق" ) ضمیمهٔٔ روزنامهٔٔ شرق مورخ ۱۱ شهریور ۸۴ ( سخنانى از دوسِت دانشمند جناب آقاى غالمحسین کرباسچى در میزگردى 
با حضور آقایان دکتر خاتمى و دکتر یزدى نقل شده بود که مهم بود و چنان مهم و دغدغه آور که آدمى چون من را که فعالً زبان بسته و قلم آویخته به 

ُکنجى ُصٌم بُکم هستم، وادار کرد تا " آیین درویشى" را رها کنم و لحظه اى با حضرِت ایشان و نیز خوانندگان به "گفت وگو" بنشینم.

البته جناب کرباسچى در باِب مسائِل مختلفى سخن گفته اند ) ماننِد تحلیِل انتخاباِت اخیر، بررسِى علِل شکسِت اصالح طلبان و پیروزِى محافظه کاران، 
عملکردِ دولِت آقاى هاشمى رفسنجانى، عملکردِ دولِت آقاى خاتمى، نقِش احزاب و از جمله حزِب متبوعِ شان کارگزاران و... ( که در مواردى از نظریات شان 
مالحظاتى و تامالتى هست، اما آنچه که اکنون مى خواهم روى آن انگشت بگذارم و پیراموِن آن نکاتى بگویم، تحلیل و نظریٔه جناِب آقاى کرباسچى حوِل 

ارتباِط قانون، دموکراسى، فعالیِت قانونى و از جمله فعالیِت اُپوزیسیونى در نظامِ جمهورِى اسالمى است.

در آغاز براى اطالِع خوانندگانى که متِن گفت وگو را نخوانده اند و نیز به عنواِن اتخاذِ سند چند جمله از گفته هاى ایشان را مى آورم :

"... نظام همان چیزى است که انجام مى دهند... بحث روى دموکراسى است... باالخره یک بار تکلیِف مان را روشن کنیم اگر این نظام را قبول داریم 
و حرکت در آن نظام را با این راى دادن یا شرکت کردن با تغییر و تحوِل این جورى بخواهیم عمل کنیم باید همٔه جوانب را قبول کنیم... آقایان 
در یک انتخابات شرکت مى کنند و مى گویند خوب است و مشروع و فالن... ولى انتخاباِت بعدى خراب است. اینکه نمى شود در انتخاباتى که ما در 
آن قبول شدیم مشروع است، انتخاباتى که ما قبول نشدیم به هر دلیل... ]جمله در متن ناتمام است[. در همین چارچوب باید چارچوب را بپذیریم. 

ما اگر بخواهیم چارچوب شکنى کنیم سنگ روى سنگ بند نمى شود."
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وقتى به ایشان گفته مى شود : "اگر مجلس هفتم قانون وضع کند نباید نفس کشید احتماالً آقاى کرباسچى نفس نمى کشد"، ایشان قانونگرایى و 
دموکراسى خواهى را تا اوِج یک اتوپیا به نمایش مى گذارد و مى فرمایند :

"... اگر بتوانم مى کنم. منتهى اختیارى نیست. اگر قانون را قبول داریم اینچنین است...."

امیدوارم که منظورِ ایشان را درست فهمیده و به خوانندگان نیز درست انتقال داده باشم. بیفزایم که آقاى کرباسچى از همین منظر یعنى احترام به 
قانون و دموکراسى، اصالح طلبان و حزِب مشارکت و نهضِت آزادى و حتى آقاى خاتمى را که شدیداً به کوتاه آمدِن بسیار در برابرِ قانون شکنان و عدمِ 
دفاِع کافى از حقوِق قانونِى مردم متهم است، موردِ نقد قرار مى دهد و آقاى خاتمى را تلویحاً و گاه تصریحاً به چارچوب شکنى و تندروى و رفتارِ فرا قانونى 

متهم مى نماید.

گرچه دوستاِن حاضر در آن جلسه آقایان دکتر خاتمى و دکتر یزدى که مخاطباِن اصلى بودند، پاسخ هایى داده اند اما به نظر مى رسد طرِح این مسائل از 
سوى دبیرکِل یکى از احزاِب جبههٔٔ دومِ خردادِى اصالح طلب )سابق( و به ویژه حزِب مرتبط با آقاى هاشمى رفسنجانى کاندیداى بخش هایى از اصالح طلبان 
و مهم تر از همه کاندیداى اکثریِت اصالح طلباِن داخل و بیروِن نظام و از زباِن شخِص آقاى کرباسچى در این مقطِع زمانى بسیار مهم است و مخصوصاً 

کسانى که آقاى هاشمى را به عنواِن اصالح طلب مطرح کردند و از مردم خواستند به ایشان راى بدهند تا فاشیسم حاکم نشود، باید به تامل بنشینند.

وقتى آقاى دکتر خاتمى هوشمندانه مى گوید : "... آقاى کرباسچى حرف هایى که مى فرمایند بارِ امنیتى دارد. ادبیات و منطِق ایشان درست منطقى 
است که جریاِن اصالحات را تخریب کرد..."، اهمیِت سخِن آقاى کرباسچى و مبانى و لوازمِ آن را به یاد مى آورد.

در ارتباط با دیدگاهِ آقاى کرباسچى و اظهاراِت شان چند نکته را به اجمال عرض مى کنم :
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۱. این مدعاى اساسِى آقاى کرباسچى کامالً درست است که از لوازمِ قطعِى دموکراسى، قانون و التزامِ به قانون است و از قدیم گفته اند ) و راست 
گفته اند ( که عمل به قانوِن بد، بهتر از بى قانونى و هرج و مرج است. اما قانون و تقیِد به آن، فقط یکى از لوازمِ دموکراسى است و شرایط و شروط و لوازمِ 
دیگر نیز مورد توجه اند، و از جمله چگونگِى قانون و ماهیت و نتایِج خودِ قانون هم اهمیت دارد، از جمله عادالنه و دموکراتیک بودِن قانون است که به آن 

مشروعیت و مقبولیت مى دهد.

مى دانیم که اساساً فلسفه و غایِت قانون تنظیِم عادالنهٔٔ مناسباِت اجتماعِى آدمیان و کاهِش ستم و تجاوز به حقوِق دیگران است. فلسفهٔٔ بنیادیِن تقید 
حکومت ها و ارباِب قدرت به قانون نیز چیزى جز جلوگیرى از تجاوزِ قدرتمندان به حریِم مردم و اجراى بهترِ عدالت نیست. سخِن پیامبر "العدل اساس 
االحکام" و یا کالمِ امیرِ مومنان على "ان العدل اساس الحکم" فلسفهٔٔ قانون و حکومت را نشان مى دهد. بنابراین افزون بر التزامِ به قانون، عناصرِ دیگرى 
نیز مهم اند که از جملهٔٔ آنها وجودِ عنصرِ عدالت در قانون و تشخیِص آن به وسیلهٔٔ عرِف کارشناسان ) سیرهٔٔ عقال ( و در فرجامِ کار تایید و تصویِب عموم 

ملت ) خردِ جمعى ( است.

بى گمان فقط از طریِق عادالنه مى توان به عدالت رسید و از این رو قانون الزاماً باید عادالنه باشد وگرنه وجودِ قانون لغو خواهد بود و قانوِن بى عدالت 
پارادوکسیکال است. این سخن بدان معنا است که حکومت حق ندارد به ِصرِف این که قدرت دارد و حتى از مشروعیِت دموکراتیک برخوردار است، قوانیِن 

ظالمانه وضع کند و حقوِق مسلم و طبیعى و ماتقدمِ شهروندى را ضایع و حتى محدود کند و با تمسک به ستم، مدعِى عدالت و حتى مشروعیت شود.

مشروعیِت یک حکومت در سه مرحله محقق مى شود : چگونگِى تاسیس، ماهیت، تضمین و کیفیِت اجراى قانون. فقدان هر یک از این سه بُعد و شرط، 
موجِب سلِب مشروعیت مى شود. این همان مدعایى است که خوشبختانه در اصِل نهِم قانوِن اساسى به صراحت آمده است :

"... در جمهورِى اسالمِى ایران آزادى و استقالل و وحدت و تمامیِت ارضِى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفِظ آنها وظیفهٔٔ دولت و آحادِ ملت 
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است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نامِ استفاده از آزادى به استقالِل سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیِت ارضِى ایران کمترین 
خدشه اى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نامِ حفِظ استقالل و تمامیِت ارضِى کشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضِع قوانین و مقررات، 

سلب کند... "

از سوى دیگر ) و مهم تر ( از ُمسلماِت دموکراسى این است که اکثریت حق ندارد حقوِق اقلیت را نادیده بگیرد و با وضِع قانون و یا تفاسیرِ ویژه از قوانین، 
حقوِق شناخته شدٔه مردمان را ضایع کند. به صراحِت قانوِن اساسِى ما، همه در برابرِ قانون مساوى اند. در این صورت باید از جناِب کرباسچى پرسید آیا 
در نظامِ جمهورِى اسالمى قوانیِن غیرِ عادالنه وجود ندارد؟ آیا تاکنون قوانینى به نفِع یک گروه یا گروه هایى و به زیاِن گروه هاى دیگر وضع نشده است؟ 
به ویژه تفاسیرِ ویژه و شگفت از قانوِن اساسى، که غالباً در تعارض با اصوِل مسلِم دیگرِ قانوِن اساسى نیز است، موجِب تضییِع حقوِق بسیارى نشده است؟ 
اگر ایشان انکار کنند ) که قطعاً نمى کنند (، یا باید به مباحثه نشست و به داورِى عالمانه و عادالنه رسید و یا باید به عرِف کارشناسان و حقوق دانان ارجاع 

داد و به َحکمیِت آنان گردن نهاد و اگر این ادعاها را قبول دارند، مى پرسیم در این صورت چه باید کرد؟

آیا نباید به قوانیِن ناعادالنه و یا اجراى نادرسِت قانون اعتراض کرد؟ آیا اعتقاد به مشروعیِت اصِل نظام و التزام به قانون بدان معنا است که حاکمان به 
هر تصمیمى مجازند ولى مردمان مجاز نیستند اعتراض کنند؟ کدام قانون و دموکراسى به حاکمان ) ولو دموکرات ( اجازه داده است اصول و لوازمِ متعددِ 
دموکراسى را فداى یک قاعدهِ آن ـ احترامِ به قانون ـ  بکنند؟ این بسیار شگفت است که آقاى کرباسچى فقط یک مولفهٔٔ دموکراسى را چنان عمده مى کنند 
که دیگر مولفه هاى مهِم دموکراسى را یا نادیده مى گیرند و یا حتى با صراحت نفى مى شوند و شگفت تر این که ایشان، هر نوع مقاومت و یا هر نوع پیگیرِى 

مطالبات و هر نوع اعتراض در برابرِ ناقضاِن شناخته شدٔه حقوِق مردم را ساختارشکنى مى شمارند.

۲. مى فرمایند باید اعتراضات و یا تغییرات را از مجارِى قانونى پى گرفت. این نیز سخِن حقى است و قطعاً در نظام هاى دموکراتیک و قانون مند، روِش 
معمول همین است، اما اگر مسئوالن اساساً به قانون به معناى مدرِن آن اعتقادى نداشتند و یا به هر دلیل با تصویِب قانون و یا با تفسیرِ آن و یا با استفاده 
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از ابزارهاى قانونى راهِ اعتراض را مسدود کردند و هر نوع انتقاد و اعتراضى را ساختار شکنى و براندازى تفسیر و تعبیر کردند، چه باید کرد؟ ظاهراً نظر 
آقاى کرباسچى این است که باید تسلیم بود و اگر هم یک بار اعتراض شد و ترتیِب اثر داده نشد "که تاکنون داده نشده است" یا باید سکوت کرد و یا باید 

همکارى کرد تا چارچوب ها محفوظ بماند و نظام تضعیف نشود و سرانجام در انتظارِ "ُمصلِح آخرین" نشست.

اما بدیهى است که حتى اگر همین قانوِن اساسِى جمهورِى اسالمى را مالک قرار دهیم، حِق اعتراض و مخالفت به رسمیت شناخته شده و پیگیرِى 
حقوِق ضایع شدٔه مردم با توسل به شیوه هاى متنوِع مسالمت جویانه و دموکراتیک، خود از حقوِق دموکراتیِک مردم است و مشروعیِت آن در نظامِ دموکراتیک 
امرِ بدیهى است. اگر دموکراسى و احترام به تصمیماِت مسئوالن به معنایى است که آقاى کرباسچى مى گویند، پس مردمِ آمریکا و انگلیس حق نداشتند با 
تصمیِم دولت هایشان مبنى بر حمله به عراق مخالفت کنند و دیدیم که این کار را کردند و میلیون ها انساِن معترض در پاى کاِخ سفید تظاهرات کردند و 
هنوز هم مى کنند. مگر جلوتر مردمِ آمریکا نبودند که با مخالفِت پیاپِى خود دولِت خود را از ویتنام بازگرداندند؟ اصوالً مگر تصمیِم مسئوالِن کشور قانون 
است؟ گفتن ندارد، تصمیِم مدیران در صورتى مقبول و قابِل اطاعت است که بر وفِق قانون و حقوِق شهروندِى شناخته شده در جهان باشد. راستى نمى فهمم 
هوشمندى چون آقاى کرباسچى و دبیرکِل یک حزِب اصالح طلب مى فرمایند به احترامِ قانون  ـ بخوانید تصمیِم مسئوالن ـ حاضرند نفس نکشند. در این 
صورت دیگر اصالح طلبى چه معنا دارد و چه چیزى را باید اصالح کرد؟ به نظر مى رسد که محافظه کاران نیز چنین تعبدى به نظام و تصمیِم مسئوالِن 

عالى و دانى ندارند.

۳. در موردِ انتخابات مى فرمایند که نمى شود یک بار در انتخابات شرکت کنیم و بگوئیم خوب است و بارِ دیگر بگوئیم بد است و ما شرکت نمى کنیم. 
البته ظاهراً دربارٔه تحریِم انتخابات به عنواِن یک گزینهٔٔ مطلقاً نادرست و ضِد دموکراتیک بیِن آقایان کرباسچى و خاتمى و یزدى توافق هست. به ویژه 
که آقاى دکتر یزدى تحریمى ها را به ناآگاهى از اوضاِع جهان متهم مى کنند و آقاى کرباسچى هم معتقدان به عدمِ شرکت در انتخاباِت اخیر را متهم به 
اتوپیاگرایى مى کنند و هم متهم به ساختار شکنى. اما باید به عرِض سه بزرگوار برسانم که، هم شرکت کردن در یک انتخابات عملى دموکراتیک است 
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و هم عدمِ راى دادن، بستگى به این دارد که نتیجه چیست و به ویژه شرایط و معیار هاى دموکراتیک رعایت شده است یا نه و به عبارِت دیگر انتخابات 
مشروعیت دارد یا نه.

راى دادن فى نفسه ارزش و اعتبارى ندارد. اگر چنین بود در زماِن شاه مى بایست در انتخابات شرکت مى کردیم و حال آنکه اجماعاً آن را حرام و خیانت 
ِل مشکل نیست. زیرا نظامِ مشروع هم حق ندارد انتخاباِت  به قانون و تمسِک به دموکراسى نیز حالاّ مى شمردیم. طرِح مسئلٔه مشروعیِت نظام و التزامِ 
نامشروع برگزار کند و اتفاقاً نظامِ مشروع، مشروعیِت خود را از اجراى قانون و تحقِق عدالت و پایبندى به دموکراسى و حاکمیِت ملت کسب مى کند نه 
بر عکس. از این رو در یک نظامِ مشروع هم در هر انتخاباتى باید تصمیم مستقل گرفت و ممکن است در یک انتخابات مشارکت کنیم و در انتخاباِت دیگر 

گزینهٔٔ عدمِ شرکت و تحریم را مفید و موافِق با دموکراسى تشخیص دهیم. اصِل ثابتى وجود ندارد.

چه کسى و کدامِ اصِل دموکراسى مى گوید تا روزِ قیامت و در هر شرایطى و در هر انتخاباتى با هر ماهیتى باید شرکت کرد و راى داد؟ مگر تاکنون 
در کشور هاى دموکراتیک بار ها از گزینٔه تحریم استفاده نشده است؟ ) گرچه عمالً در کشور هاى واقعاً دموکرات نیازى به گزینٔه تحریم نیست ( به ویژه اگر 
انتخاباِت سالم برگزار نشده باشد ) فى المثل تقلِب موثر صورت گرفته باشد ( حِق ملت است اعتراض کند و در صورِت اثباِت تقلب انتخابات را باطل کند. 
رژیِم غیرِ دموکراتیِک محمدرضا شاه اعتراِض ملیون در جریاِن انتخاباِت مجلِس شانزدهم را پذیرفت و انتخاباِت تهران را باطل کرد. قطعاً دوستان تصدیق 

مى کنند که فریِب دموکراتیک بدتر از استبدادِ عریان و آمریِت آشکار است.

۴. مسئلهٔٔ دیگر تعارِض فرمایِش جناِب کرباسچى با عملکردشان و دوستانِ شان در جریاِن محاکمٔه معروِف ایشان در چند ساِل پیش است. طبِق این 
نظر ایشان مى بایست در آن زمان تسلیِم محِض دستگاهِ قضایى مى شدند و نه تنها اعتراضى نمى کردند بلکه با رغبِت تمام احکامِ صادره را مى پذیرفتند 
و دوراِن زندان را طى مى کردند. اما دیدیم که به وسیلٔه خودِ ایشان و همفکرانِ شان چه فضایى علیهِ دستگاهِ قضایى و الجرم نظام پدید آمد. عده اى از 

نمایندگاِن مجلس به رهبرى نامه نوشتند. زمانى که آقاى کرباسچى بازداشت شد.
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آقاى خاتمى ـ رئیِس جمهورِ وقت ـ از رهبرى خواستند با آزادِى ایشان موافقت کنند که کردند. این در حالى بود که استفاده از حکِم حکومتى خالِف 
اندیشهٔٔ قانون گرایِى خاتمى بود. چرا که بالمالزمه مقامى که حق دارد فرماِن آزادِى یک زندانى را بدهد حق دارد فرماِن زندانى کردِن او و یا دیگران را 
صادر کند. در دوراِن محاکمه نیز چنان فضایى درست شد که مدتى فضاى داخلى و حتى خارجى را تحت  تاثیر قرار داد. هنگامِ رفتِن آقاى کرباسچى به 
زندان، عده اى از دوستان و حتى داراى مقامِ رسمى تا درِب زنداِن اوین ایشان را مشایعت کردند. به هرحال با تدابیرِ گسترده ) خوشبختانه (، جناِب آقاى 
کرباسچى از زندان رها شدند. مى پرسم آیا آن اقدامات که بى تردید مقابله با دستگاهِ قضایى بود و آشکارا امرِ قضا و نظام را بى اعتبار مى کرد، به تقویِت 
قانون و نظام کمک مى کرد؟ از قضا در همان زمان من دو مقاله در روزنامهٔٔ نشاط ) مورخ ۷۸/۲/۱۹ و ۷۸/۲/۲۱ ( نوشتم و به آن نوع رفتار ها اعتراض کردم 
و گفتم رعایِت قانون، مصلحتى باالتر است. من اکنون نیز به رغِم تغییرِ اساسِى شرایط در اصِل کلِى احترامِ به قانون بر همان نظرم ولى آقاى کرباسچى 

نظرِ کنونِى شان را با آن رفتار ها سازگار مى دانند؟

۵. آنچه گفتیم از حوزهٔٔ نظر و تئورى بود اما در مقامِ عمل تاکنون چه اتفاقى افتاده و کدام فرد یا گروهِ شناخته شدهِ سیاسى قوانین را نقض کرده و 
دموکراسى را زیر پا نهاده است. اگر تحوالِت سالیاِن پس از انقالب را به دقت بررسى کنیم، به روشنى درمى یابیم که مسئوالن غالباً به مراتب بیشتر از 
منتقدان و حتى مخالفاِن قانوِن اساسى و حتى دیگر قوانیِن برساختٔه خود را نقض کرده اند. انصافاً اپوزیسیونى چون نهضِت آزادى چند بار قوانین را نقض 

کرده و یا فرا قانونى عمل کرده است که آقاى کرباسچى آنها را "مجرم" مى شمارد؟

من در مقامِ دفاع از نهضِت آزادى ) و یا هیچ گروهِ دیگر ( نیستم، چرا که دبیرکِل آن براى دفاع از حزِب خود به قدرِ کافى توانا است، اما به عنواِن یک 
پژوهشگر و آشنا به مسائل عرض مى کنم که نهضِت آزادى به رغِم تحمِل انواع فشارها و آزارها و محدودیت هاى شکننده طِى این سال ها قدمى از مسیرِ 
قانون ) باز به رغِم بى اعتقادِى ایدئولوژیک به موادى از آن ( بیرون ننهاده و به دامِ رادیکالیسِم بى منطق نیفتاده است. فى المثل در تمامِ انتخابات کمترین 
امکاناِت قانونى را از نهضت سلب کرده و حِق مشارکت را هرگز به این گروهِ قانونى نداده اند. ) گرچه یک بار آقاى هاشمى رفسنجانى ادعا کرد آقاى دکتر 
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عباس شیبانى کاندیداى ریاسِت جمهورى بوده پس نهضِت آزادى در انتخابات کاندیدا داشته است ( اما آنها همواره یا شرکت کرده و راى داده اند و یا 
حداقل از تحریم خوددارى کرده اند. این درحالى است که هم خداوند به مظلوم اجازه برکشیدِن فریادِ اعتراض داده است ) نساء/ ۱۴۸ ( و هم قانون و قاعدٔه 

بازِى دموکراسى نیز حِق تحریم را به رسمیت مى شناسد.

این سخِن آقاى دکتر یزدى کامالً درست است که یکى از نشانه هاى نظامِ دموکراتیک اجازٔه حضورِ اپوزیسیون در تمامِ فعالیت ها و از جمله انتخابات 
است و در ایران عموماً چنین نبوده است و در مجلِس هفتم حتى خودى ها و یک جناِح حاکمیت به تدریج حذف شده است. حتى کار به جایى رسیده 
است که هاشمى رفسنجانى که انصافاً بقاى نظام بیش از هر کس مدیوِن او است، غیر خودى و غیرِ اصولگرا شمرده مى شود. خوب است بفرمایید نهضِت 
آزادى و یا حزِب مشارکت و به ویژه کارگزاراِن سازندگى کدام چارچوب را شکسته اند و کدام قانون را نقض کرده اند که به چنین عقوبتى دچار شده اند؟ 

به هرحال قانون، میثاِق دولت ـ ملت است و از عقودِ جایز و اگر یک طرف آن را نقض کرد طرِف دیگر هم حق دارد چنین کند.

۶. فرموده اند : "نظام یعنى همان چیزى است که انجام مى دهند." ظاهراً این حکم از دقِت الزم برخوردار نیست. چرا که نظام به معناى حقوقِى آن 
 )nationـstate ( همان است که در قانوِن اساسى تعریف و طراحى شده و از طریِق دموکراتیک و مشروع تاسیس شده و به شکِل دولت ـ ملت )State( دولت
آشکار شده و استقرار مى یابد و مقابِل تمامِ ارکاِن حکومتى است اما دولت )یا حاکمیت( به معناى )government(، نمود و نمادِ اجرایى و تجلِى سیاسِى آن 
است که الزاماً باید در چارچوِب همان قوانین و فلسفهٔٔ وجودِى نظامِ سیاسِى دولت ـ ملت عمل کند. اما آیا هر دولتى به معناى دومِ آن لزوماً و پیوسته 
به قانون و دموکراسى وفادار است یا نه، جداگانه قابل بررسى و داورى است. ممکن است دولتى وفادار باشد و دولتى نباشد. فى المثل دولِت آقاى هاشمى 
تقریباً به اصوِل دموکراتیک وفادار نبود و اپوزیسیون را به رسمیت نشناخت اما دولِت خاتمى قانون گرایى و جامعٔه مدنى و تقدمِ اصالِح حمایِت سیاسى 
را شعارِ خود قرار داد و نظراً و عمالً از گذشته فاصله گرفت و تالش کرد حقوِق ملت را احیا کند و نه تنها مخالفان را سرکوب نکرد که آنها را به رسمیت 
شناخت و حداقل از سرکوب ها بیزارى جست. هر دو دولِت جمهورِى اسالمِى ایران بودند اما کدامین رفتار نظام بودند؟ بنابراین ثبوتاً و اثباتاً نظام و دولت 
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به معناى اول آن هرگز با رفتارِ مسئوالِن حکومتى و قوهٔٔ مجریه ) و نیز مقننه و قضائیه ( یکى نیست. در واقع رفتارِ حاکمان و حاکمیت ها با فلسفهٔٔ نظام و 
قانوِن اساسِى آن سنجیده مى شود نه برعکس.

۷. واپسین کالم اینکه آنچه در باِب قانون و احترام به آن گفتیم در صورتى است که به لحاِظ نظرى و عملى، نظامى دموکراتیک و قانون محور باشد 
و حتى در صورِت فقداِن دموکراسى، حداقل نظام اصالح پذیر باشد و بتوان با تالش ها و رفتارهاى متعارِف قانونى و دموکراتیک اصالحاتى انجام داد وگرنه 
تکلیْف متفاوت خواهد بود. اتفاقاً در دموکراسى تکلیف روشن است، قدرْت یکسره از آِن ملت است، و مردم اند که نظامى مطلوب پدید مى آورند و نظامى 

نامطلوب را تغییر مى دهند و این حِق دموکراتیک براى تمامِ اقوام و ملل است.
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