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ِ
نسبت قانون و دموکراسى
ِ
اظهارات غالمحسین کرباسچى در سیاست نام ٔه شرق :
نقدى بر

در "سیاست نام ٔه شرق" ( ضمیم ٔه روزنام ٔه شرق مورخ  ۱۱شهریور  ) ۸۴سخنانى از دوس ِت 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 دغدغهآور که آدمى چون من را که فعالً زبان بسته و قلم آویخته به
کُنجى ُص ٌم بُکم هستم ،وادار کرد تا " آیین درویشى" را رها کنم و لحظهاى با حضر ِت ایشان و نیز خوانندگان به "گفت وگو" بنشینم.

البته جناب کرباسچى در با ِب مسائ ِل مختلفى سخن گفتهاند ( مانندِ تحلی ِل انتخابا ِت اخیر ،بررس ِى عل ِل شکس ِت اصالحطلبان و پیروز ِى محافظه کاران،
نقش احزاب و از جمله حز ِب متبوعِ شان کارگزاران و ) ...که در مواردى از نظریات شان
عملکردِ دول ِت آقاى هاشمى رفسنجانى ،عملکردِ دول ِت آقاى خاتمىِ ،
مالحظاتى و تامالتى هست ،اما آنچه که اکنون مىخواهم روى آن انگشت بگذارم و پیرامو ِن آن نکاتى بگویم ،تحلیل و نظری ٔه جنا ِب آقاى کرباسچى حو ِل
ارتبا ِط قانون ،دموکراسى ،فعالی ِت قانونى و از جمله فعالی ِت اُپوزیسیونى در نظامِ جمهور ِى اسالمى است.
در آغاز براى اطالعِ خوانندگانى که مت ِن گفت وگو را نخواندهاند و نیز به عنوا ِن اتخاذِ سند چند جمله از گفتههاى ایشان را مىآورم :
" ...نظام همان چیزى است که انجام مىدهند ...بحث روى دموکراسى است ...باالخره یک بار تکلی ِ
ف 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 تحو ِل این جورى بخواهیم عمل کنیم باید هم ٔه جوانب را قبول کنیم ...آقایان
در یک انتخابات شرکت مىکنند و مىگویند خوب است و مشروع و فالن ...ولى انتخابا ِت بعدى خراب است .اینکه نمىشود 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 نمىشود".
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وقتى به ایشان گفته مىشود " :اگر مجلس هفتم قانون وضع کند نباید نفس کشید احتماالً آقاى کرباسچى نفس نمىکشد" ،ایشان قانونگرایى و
دموکراسى خواهى را تا او ِج یک اتوپیا به نمایش مىگذارد و مىفرمایند :
" ...اگر بتوانم مىکنم .منتهی 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 حز ِب مشارکت و نهض ِت آزادى و حتى آقاى خاتمى را که شدیداً به کوتاه آمد ِن بسیار در برابرِ قانونشکنان و عدمِ
دفاعِ کافى از حقو ِق قانون ِى مردم متهم است ،موردِ نقد قرار مىدهد و آقاى خاتمى را تلویحاً و گاه تصریحاً به چارچوب شکنى و تندروى و رفتارِ فرا قانونى
متهم مىنماید.
گرچه دوستا ِن حاضر در آن جلسه آقایان دکتر خاتمى و دکتر یزدى که مخاطبا ِن اصلى بودند ،پاسخهایى دادهاند اما به نظر مىرسد طر ِح این مسائل از
سوى دبیرک ِل یکى از احزا ِب جبه ٔه دومِ خرداد ِى اصالح طلب (سابق) و به ویژه حز ِب مرتبط با آقاى هاشمى رفسنجانى کاندیداى بخشهایى از اصالحطلبان
شخص آقاى کرباسچى در این مقط ِع زمانى بسیار مهم است و مخصوصاً
و مهمتر از همه کاندیداى اکثری ِت اصالح طلبا ِن داخل و بیرو ِن نظام و از زبا ِن ِ
کسانى که آقاى هاشمى را به عنوا ِن 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 مىگوید  ..." :آقاى کرباسچى حرفهایى که مىفرمایند بارِ امنیتى دارد .ادبیات و منط ِق ایشان درست منطقى
است که جریا ِن اصالحات را تخریب کرد ،"...اهمی ِت سخ ِن آقاى کرباسچى و مبانى و لوازمِ آن را به یاد مىآورد.
در ارتباط با دیدگاهِ آقاى کرباسچى و اظهارا ِت شان چند نکته را به اجمال عرض مىکنم :
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 .۱این مدعاى اساس ِى آقاى کرباسچى کامالً درست است که از لوازمِ قطع ِى دموکراسى ،قانون و التزامِ به قانون است و از قدیم گفتهاند ( و راست
گفتهاند ) که عمل به قانو ِن بد ،بهتر از بىقانونى و هرج و مرج است .اما قانون و تقیدِ به آن ،فقط یکى از لوازمِ دموکراسى است و شرایط و شروط و لوازمِ
دیگر نیز مورد توجهاند ،و از جمله چگونگ ِى قانون و ماهیت و نتای ِج خودِ قانون هم اهمیت دارد ،از جمله عادالنه و دموکراتیک بود ِن قانون است که به آن
مشروعیت و مقبولیت مىدهد.
کاهش ستم و تجاوز به حقو ِق دیگران است .فلسف ٔه بنیادی ِن تقید
مىدانیم که اساساً فلسفه و غای ِت قانون تنظی ِم عادالن ٔه مناسبا ِت اجتماع ِى آدمیان و ِ
حکومتها و اربا ِب قدرت به قانون نیز چیزى جز جلوگیرى از تجاوزِ قدرتمندان به حری ِم مردم و اجراى بهترِ عدالت نیست .سخ ِن پیامبر "العدل اساس
االحکام" و یا کالمِ امیرِ مومنان على "ان العدل اساس الحکم" فلسف ٔه قانون و حکومت را نشان مىدهد .بنابراین افزون بر التزامِ به قانون ،عناصرِ دیگرى
تشخیص آن به وسیل ٔه عر ِف کارشناسان ( سیرهٔ عقال ) و در فرجامِ کار تایید و تصوی ِب عموم
نیز مهماند که از جمل ٔه آنها وجودِ عنصرِ عدالت در قانون و
ِ
ملت ( خردِ جمعى ) است.
بىگمان فقط از طری ِق عادالنه مىتوان به عدالت رسید و از این رو قانون الزاماً باید عادالنه باشد وگرنه وجودِ قانون لغو خواهد بود و قانو ِن بى عدالت
پارادوکسیکال است .این سخن بدان معنا است که حکومت حق ندارد به ِصر ِف این که قدرت دارد و حتى از مشروعی ِت دموکراتیک برخوردار است ،قوانی ِن
ظالمانه وضع کند و حقو ِق مسلم و طبیعى و ماتقدمِ شهروندى را ضایع و حتى محدود کند و با تمسک به ستم ،مدع ِى عدالت و حتى مشروعیت شود.
مشروعی ِت یک حکومت در سه مرحله محقق مىشود  :چگونگ ِى تاسیس ،ماهیت ،تضمین و کیفی ِت اجراى قانون .فقدان هر یک از این سه بُعد و شرط،
موج ِب سل ِب مشروعیت مىشود .این همان مدعایى است که خوشبختانه در اص ِل نه ِم قانو ِن اساسى به صراحت آمده است :
تمامیت ارض ِى کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حف ِ
ِ
ظ آنها وظیف ٔه دولت و آحادِ ملت
" ...در جمهور ِى اسالم ِى ایران آزادى و استقالل و وحدت و
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ِ
تمامیت ارض ِى ایران کمترین
است .هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نامِ استفاده از آزادى به استقال ِل سیاسى ،فرهنگى ،اقتصادى و نظامى و
خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نامِ حف ِ
ِ
تمامیت ارض ِى کشور آزادىهاى مشروع را ،هر چند با وض ِع قوانین و مقررات،
ظ استقالل و
سلب کند"...

از سوى دیگر ( و مهمتر ) از مُسلما ِت دموکراسى این است که اکثریت حق ندارد حقو ِق اقلیت را نادیده بگیرد و با وض ِع قانون و یا تفاسیرِ ویژه از قوانین،
حقو ِق شناخته شدهٔ مردمان را ضایع کند .به صراح ِت قانو ِن اساس ِى ما ،همه در برابرِ قانون مساوىاند .در این صورت باید از جنا ِب کرباسچى پرسید آیا
در نظامِ جمهور ِى اسالمى قوانی ِن غیرِ عادالنه وجود ندارد؟ آیا تاکنون قوانینى به نف ِع یک گروه یا گروههایى و به زیا ِن گروههاى دیگر وضع نشده است؟
به ویژه تفاسیرِ ویژه و شگفت از قانو ِن اساسى ،که غالباً در تعارض با اصو ِل مسل ِم دیگرِ قانو ِن اساسى نیز است ،موج ِب تضیی ِع حقو ِق بسیارى نشده است؟
اگر ایشان انکار کنند ( که قطعاً نمىکنند ) ،یا باید به مباحثه نشست و به داور ِى عالمانه و عادالنه رسید و یا باید به عر ِف کارشناسان و حقوق دانان ارجاع
داد و به َحکمی ِت آنان گردن نهاد و اگر این ادعاها را قبول دارند ،مىپرسیم در این صورت چه باید کرد؟

آیا نباید به قوانی ِن ناعادالنه و یا اجراى نادرس ِت قانون اعتراض کرد؟ آیا اعتقاد به مشروعی ِت اص ِل 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 مولف ٔه دموکراسى را چنان عمده مىکنند
که دیگر مولفههاى مه ِم دموکراسى را یا نادیده مىگیرند و یا حتى با صراحت نفى مىشوند و شگفتتر اینکه ایشان ،هر نوع مقاومت و یا هر نوع پیگیر ِى
مطالبات و هر نوع اعتراض در برابرِ ناقضا ِن شناخته شدهٔ حقو ِق مردم را ساختارشکنى مىشمارند.
روش
 .۲مى فرمایند باید اعتراضات و یا تغییرات را از مجار ِى قانونى پى گرفت .این نیز سخ ِن حقى است و قطعاً در نظامهاى دموکراتیک و قانونمندِ ،
معمول همین است ،اما اگر مسئوالن اساساً به قانون به معناى مدر ِن آن اعتقادى نداشتند و یا به هر دلیل با تصوی ِب 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 ترتی ِب اثر داده نشد "که تاکنون داده نشده است" یا باید سکوت کرد و یا باید
همکارى کرد تا چارچوبها محفوظ بماند و نظام تضعیف نشود و سرانجام در انتظارِ "مُصل ِح آخرین" نشست.
اما بدیهى است که حتى اگر همین قانو ِن اساس ِى جمهور ِى اسالمى را مالک قرار دهیم ،ح ِق اعتراض و مخالفت به رسمیت شناخته شده و پیگیر ِى
ِ
دموکراتیک مردم است و مشروعی ِت آن در نظامِ دموکراتیک
حقو ِق ضایع شدهٔ مردم با توسل به شیوههاى متنوعِ مسالمتجویانه و دموکراتیک ،خود از حقو ِق
امرِ بدیهى است .اگر دموکراسى و احترام به تصمیما ِت مسئوالن به معنایى است که آقاى کرباسچى مىگویند ،پس مردمِ آمریکا و انگلیس حق نداشتند با
تصمی ِم دولتهایشان مبنى بر حمله به عراق مخالفت کنند و دیدیم که این کار را کردند و میلیونها انسا ِن معترض در پاى کا ِخ سفید تظاهرات کردند و
هنوز هم مىکنند .مگر جلوتر مردمِ آمریکا نبودند که با مخالف ِت پیاپ ِى خود دول ِت خود را از ویتنام بازگرداندند؟ اصوالً مگر تصمی ِم مسئوال ِن کشور قانون
است؟ گفتن ندارد ،تصمی ِم مدیران در صورتى مقبول و قاب ِل اطاعت است که بر وف ِق قانون و حقو ِق شهروند ِى شناخته شده در جهان باشد .راستى نمىفهمم
هوشمندى چون آقاى کرباسچى و دبیرک ِل یک حز ِب اصالح طلب مىفرمایند به احترامِ قانون ـ بخوانید تصمی ِم مسئوالن ـ حاضرند نفس نکشند .در این
صورت دیگر اصالح طلبى چه معنا دارد و چه چیزى را باید اصالح کرد؟ به نظر مىرسد که محافظه کاران نیز چنین تعبدى به نظام و تصمی ِم مسئوال ِن
عالى و دانى ندارند.
 .۳در موردِ انتخابات مىفرمایند که نمىشود یک بار در انتخابات شرکت کنیم و بگوئیم خوب است و بارِ دیگر بگوئیم بد است و ما شرکت نمىکنیم.
البته ظاهراً دربارهٔ تحری ِم انتخابات به عنوا ِن یک گزین ٔه مطلقاً نادرست و ضدِ دموکراتیک بی ِن آقایان کرباسچى و خاتمى و یزدى توافق هست .به ویژه
که آقاى دکتر یزدى تحریمىها را به ناآگاهى از اوضاعِ جهان متهم مىکنند و آقاى کرباسچى هم معتقدان به عدمِ شرکت در انتخابا ِت اخیر را متهم به
عرض سه بزرگوار برسانم که ،هم شرکت کردن در یک انتخابات عملى دموکراتیک است
اتوپیاگرایى مىکنند و هم متهم به ساختار شکنى .اما باید به ِ
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و هم عدمِ راى دادن ،بستگى به این دارد که نتیجه چیست و به ویژه شرایط و معیارهاى دموکراتیک رعایت شده است یا نه و به عبار ِت دیگر انتخابات
مشروعیت دارد یا نه.
راى دادن فىنفسه ارزش و اعتبارى ندارد .اگر چنین بود در زما ِن شاه مىبایست در انتخابات شرکت مىکردیم و حال آنکه اجماعاً آن را حرام و خیانت
ِ
تمسک به دموکراسى نیز اّ
حل ِل مشکل نیست .زیرا نظامِ مشروع هم حق ندارد انتخابا ِت
مىشمردیم .طر ِح مسئل ٔه مشروعی ِت نظام و التزامِ به قانون و
نامشروع برگزار کند و اتفاقاً نظامِ مشروع ،مشروعی ِت خود را از اجراى قانون و تحق ِق عدالت و پایبندى به دموکراسى و حاکمی ِت ملت کسب مىکند نه
بر عکس .از اینرو در یک نظامِ مشروع هم در هر انتخاباتى باید تصمیم مستقل گرفت و ممکن است در یک انتخابات مشارکت کنیم و در انتخابا ِت دیگر
گزین ٔه عدمِ شرکت و تحریم را مفید و مواف ِق با دموکراسى تشخیص دهیم .اص ِل ثابتى وجود ندارد.
چه کسى و کدامِ اص ِل دموکراسى مىگوید تا روزِ قیامت و در هر شرایطى و در هر انتخاباتى با هر ماهیتى باید شرکت کرد و راى داد؟ مگر تاکنون
در کشورهاى دموکراتیک بارها از گزین ٔه تحریم استفاده نشده است؟ ( گرچه عمالً در کشورهاى واقعاً دموکرات نیازى به گزین ٔه تحریم نیست ) به ویژه اگر
انتخابا ِت سالم برگزار نشده باشد ( فى المثل تقل ِب موثر صورت گرفته باشد ) ح ِق ملت است اعتراض کند و در صور ِت اثبا ِت تقلب انتخابات را باطل کند.
ِ
مجلس شانزدهم را پذیرفت و انتخابا ِت تهران را باطل کرد .قطعاً دوستان تصدیق
دموکراتیک محمدرضا شاه
رژی ِم غیرِ
اعتراض ملیون در جریا ِن انتخابا ِت ِ
ِ
مىکنند که فری ِب دموکراتیک بدتر از استبدادِ عریان و آمری ِت آشکار است.
فرمایش جنا ِب کرباسچى با عملکردشان و دوستا ِن شان در جریا ِن محاکم ٔه معرو ِف ایشان در چند سا ِل پیش است .طب ِق این
تعارض
ِ
 .۴مسئل ٔه دیگر ِ
محض دستگاهِ قضایى مىشدند و نه تنها اعتراضى نمىکردند بلکه با رغب ِت تمام احکامِ صادره را مىپذیرفتند
نظر ایشان مىبایست در آن زمان تسلی ِم ِ
و دورا ِن زندان را طى مىکردند .اما دیدیم که به وسیل ٔه خودِ ایشان و همفکرا ِن شان چه فضایى علیهِ دستگاهِ قضایى و الجرم نظام پدید آمد .عدهاى از
نمایندگا ِن مجلس به رهبرى نامه نوشتند .زمانى که آقاى کرباسچى بازداشت شد.
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رئیس جمهورِ وقت ـ از رهبرى خواستند با آزاد ِى ایشان موافقت کنند که کردند .این در حالى بود که استفاده از حک ِم حکومتى خال ِف
آقاى خاتمى ـ ِ
اندیش ٔه قانونگرای ِى خاتمى بود .چرا که بالمالزمه مقامى که حق دارد فرما ِن آزاد ِى یک زندانى را بدهد حق دارد فرما ِن زندانى کرد ِن او و یا دیگران را
صادر کند .در دورا ِن محاکمه نیز چنان فضایى درست شد که مدتى فضاى داخلى و حتى خارجى را تحت تاثیر قرار داد .هنگامِ رفت ِن آقاى کرباسچى به
زندان ،عدهاى از دوستان و حتى داراى مقامِ رسمى تا در ِب زندا ِن اوین ایشان را مشایعت کردند .به هرحال با تدابیرِ گسترده ( خوشبختانه ) ،جنا ِب آقاى
کرباسچى از زندان رها شدند .مىپرسم آیا آن اقدامات که بىتردید مقابله با دستگاهِ قضایى بود و آشکارا امرِ قضا و نظام را بىاعتبار مىکرد ،به تقوی ِت
قانون و نظام کمک مىکرد؟ از قضا در همان زمان من دو مقاله در روزنام ٔه نشاط ( مورخ  ۷۸/۲/۱۹و  ) ۷۸/۲/۲۱نوشتم و به آن نوع رفتارها اعتراض کردم
و گفتم رعای ِت قانون ،مصلحتى باالتر است .من اکنون نیز به رغ ِم تغییرِ اساس ِى شرایط در اص ِل کل ِى احترامِ به قانون بر همان نظرم ولى آقاى کرباسچى
نظرِ کنون ِى شان را با آن رفتارها سازگار مىدانند؟
 .۵آنچه گفتیم از حوزهٔ 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 تحوال ِت سالیا ِن پس از انقالب را به دقت بررسى کنیم ،به روشنى درمىیابیم که مسئوالن غالباً به مراتب بیشتر از
منتقدان و حتى مخالفا ِن قانو ِن اساسى و حتى دیگر قوانی ِن برساخت ٔه خود را نقض کردهاند .انصافاً اپوزیسیونى چون نهض ِت آزادى چند بار قوانین را نقض
کرده و یا فرا قانونى عمل کرده است که آقاى کرباسچى آنها را "مجرم" مىشمارد؟
من در مقامِ دفاع از نهض ِت آزادى ( و یا هیچ گروهِ دیگر ) نیستم ،چرا که دبیرک ِل آن براى دفاع از حز ِب خود به قدرِ کافى توانا است ،اما به عنوا ِن یک
پژوهشگر و آشنا به مسائل عرض مىکنم که نهض ِت آزادى به رغ ِم تحم ِل انواع فشارها و آزارها و محدودیتهاى شکننده ط ِى این سالها قدمى از مسیرِ
قانون ( باز به رغ ِم بى اعتقاد ِى ایدئولوژیک به موادى از آن ) بیرون ننهاده و به دامِ رادیکالیس ِم بىمنطق نیفتاده است .فىالمثل در تمامِ انتخابات کمترین
امکانا ِت قانونى را از نهضت سلب کرده و ح ِق مشارکت را هرگز به این گروهِ قانونى ندادهاند ( .گرچه یک بار آقاى هاشمى رفسنجانى ادعا کرد آقاى دکتر
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عباس شیبانى کاندیداى ریاس ِت جمهورى بوده پس نهض ِت آزادى در انتخابات کاندیدا داشته است ) اما آنها همواره یا شرکت کرده و راى دادهاند و یا
حداقل از تحریم خوددارى کردهاند .این درحالى است که هم خداوند به مظلوم اجازه برکشید ِن فریادِ اعتراض داده است ( نساء ) ۱۴۸ /و هم قانون و قاعدهٔ
باز ِى دموکراسى نیز ح ِق تحریم را به رسمیت مىشناسد.
این سخ ِن آقاى دکتر یزدى کامالً درست است که یکى از نشانههاى نظامِ دموکراتیک اجازهٔ حضورِ اپوزیسیون در تمامِ فعالیتها و از جمله انتخابات
مجلس هفتم حتى خودىها و یک جنا ِح حاکمیت به تدریج حذف شده است .حتى کار به جایى رسیده
است و در ایران عموماً چنین نبوده است و در ِ
است که هاشمى رفسنجانى که انصافاً بقاى نظام بیش از هر کس مدیو ِن او است ،غیر خودى و غیرِ اصولگرا شمرده مىشود .خوب است بفرمایید نهض ِت
آزادى و یا حز ِب مشارکت و به ویژه کارگزارا ِن سازندگى کدام چارچوب را شکستهاند و کدام قانون را نقض کردهاند که به چنین عقوبتى دچار شدهاند؟
به هرحال قانون ،میثا ِق دولت ـ ملت است و از عقودِ جایز و اگر یک طرف آن را نقض کرد طر ِف دیگر هم حق دارد چنین کند.
 .۶فرمودهاند " :نظام یعنى همان چیزى است که انجام مىدهند ".ظاهراً این حکم از دق ِت الزم برخوردار نیست .چرا که نظام به معناى حقوق ِى آن
ل دولت ـ ملت (stateـ)nation
دولت ( )Stateهمان است که در قانو ِن اساسى تعریف و طراحى شده و از طری ِق دموکراتیک و مشروع تاسیس شده و به شک ِ
آشکار شده و استقرار مىیابد و مقاب ِل تمامِ ارکا ِن حکومتى است اما دولت (یا حاکمیت) به معناى ( ،)governmentنمود و نمادِ اجرایى و تجل ِى سیاس ِى آن
است که الزاماً باید در چارچو ِب همان قوانین و فلسف ٔه وجود ِى نظامِ سیاس ِى 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 .فىالمثل دول ِت آقاى هاشمى
تقریباً به اصو ِل دموکراتیک وفادار نبود و اپوزیسیون را به رسمیت نشناخت اما دول ِت خاتمى قانون گرایى و جامع ٔه مدنى و تقدمِ اصال ِح حمای ِت سیاسى
را شعارِ خود قرار داد و نظراً و عمالً از گذشته فاصله گرفت و تالش کرد حقو ِق ملت را احیا کند و نه تنها مخالفان را سرکوب نکرد که آنها را به رسمیت
شناخت و حداقل از سرکوبها بیزارى جست .هر دو دول ِت جمهور ِى اسالم ِى 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 مسئوال ِن حکومتى و قوهٔ مجریه ( و نیز مقننه و قضائیه ) یکى نیست .در واقع رفتارِ حاکمان و حاکمیتها با فلسف ٔه نظام و
قانو ِن اساس ِى آن سنجیده مىشود نه برعکس.
 .۷واپسین کالم اینکه آنچه در با ِب قانون و احترام به آن گفتیم در صورتى است که به لحا ِظ نظرى و عملى ،نظامى دموکراتیک و قانون محور باشد
و حتى در صور ِت فقدا ِن دموکراسى ،حداقل نظام اصالحپذیر باشد و بتوان با تالشها و رفتارهاى متعار ِف قانونى و دموکراتیک اصالحاتى انجام داد وگرنه
تکلیف متفاوت خواهد بود .اتفاقاً در دموکراسى تکلیف روشن است ،قدر ْت یکسره از آ ِن ملت است ،و مردماند که نظامى مطلوب پدید مىآورند و نظامى
ْ
نامطلوب را تغییر مىدهند و این ح ِق دموکراتیک براى تمامِ اقوام و ملل است.
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