آﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﻣﻨﺰه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﯿﻦ دورهٔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻨﺞ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺨﺒﮕﺎن ،از ﺿﺮورت ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﻌﺎﯾﺐ روﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد و روشﻫﺎی ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد.
درﺑﺎرهٔ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ،از ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را
ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮدمﺳﺎﻻری را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ رأیدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

*ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ارﺣﯿﻢ .ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد :اﺑﺘﺪا ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در
ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ
و ﺣﺪود اﻟﻬﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم
در ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﯾﺎ «ﻧﺎﻣﺰد» ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ «رأی دﻫﻨﺪه».
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﯾﺎ «ﻧﺎﻣﺰد» ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺴﻂ داﻣﻨﻪٔ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در داﯾﺮهٔ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ رﻓﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮔﺮوه ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد داﯾﺮهٔ ﻣﺤﺪودی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻢﮔﺮوه ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ «ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ» را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪٔ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻨﯽ-ﺳﺎزی
ﮐﯿﻔﯿﺖ «رأی دﻫﻨﺪهﻫﺎ» اﺳﺖ.
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ،ﻣﺜﻼً ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل

1

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪٔ راﻧﻨﺪﮔﯽ او ﺑﺎﻃﻞ ،ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ او ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ را در ﻋﺮﺻﻪٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارﻧﺪ را از ﺣﻖ رأی دادن
ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ :اﺧﯿﺮاً ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ اﺧﺘﻼس ﺑﯿﺶ از  3000ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺧﺐ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻘﻠﺐ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺧﺘﻼس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارد
ﮐﻪ ﺣﻖ رأی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ و اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ،ﮐﺴﯽ را
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ،ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐﻦ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻧﺎﻣﺸﺮوع آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﯾﺮی در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﭘﺮﺳﻪ
ﻧﻤﯽزد؟
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻤﺐﮔﺬاری و ﺗﺮور ﮔﺮم ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﯽﮐﺸﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ رأی دادن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟

*ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﺮهٔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ رأی ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آن ﮔﺮوهﻫﺎ ،وﻇﯿﻔﻪٔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 -۱ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﮐﻪ ﺟﺮم آنﻫﺎ در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺧﻼﻗﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲اﺧﺘﻼسﮔﺮان ،ارﺗﺸﺎءﮔﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮم آنﻫﺎ در
دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﮔﺮم ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻤﺐﮔﺬاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ وﺣﺸﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ،ﮐﻪ در زﻣﺮهٔ ﻓﺴﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ در دادﮔﺎه ،ﺟﺮم آنﻫﺎ
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵زﻣﯿﻦ ﺧﻮاران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ «اﻧﻔﺎل» ﺣﺪود اﻟﻬﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.
 -۶ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ،ﮐﻪ اﺳﺮار ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،اﺳﺮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺮم آنﻫﺎ در
دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
 -۷ﻓﻮاﺣﺶ ﻣﺮد و زن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺮم آنﻫﺎ در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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 -۸ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮهٔ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﻋﯽ او ﺷﺪ.

*ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر «ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل» ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی «ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل»
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ او و رﻓﺘﺎر او ﻣﺨﻞ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼس و ﺗﺮور و … اﻣﻨﯿﺖ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،او ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ رأی در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺧﻮد را دارد .ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ رواﯾﯽ «ﮐﻠﮑﻢ راع و ﮐﻠﮑﻢ
ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﯿﺘﻪ».

*در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ؟! اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش رأی ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،و ﺣﻖ رأی دادن ،ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺪون ﺑﻬﺎ
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻖ رأی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺣﻖ رأی ،ﺟﺎﯾﺰهٔ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ،رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪﺗﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﻣﻨﺰه ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

*ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﻣﻨﺰه ،ﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ،از ﺣﻖ رأی ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺮک
اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺮد ،ﺣﻖ رأی ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺜﻼً ﯾﮏ اﺧﺘﻼسﮔﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﻪ از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﻖ رأی ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و اﺧﺘﻼسﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻓﻮاﺣﺶ و ﻣﻌﺘﺎدان و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ،از ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ،
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ﺻﻒ «اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ» ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻒ «اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ» را ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺰه ﻣﯽﺷﻮد.

*آﯾﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ! در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪهٔ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.

*اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،در ﭼﻪ ﺣﻮزهای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی «دوﻟﺖﺳﺎزی»« ،ﻣﻠﺖﺳﺎزی» در ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و اﺑﻌﺎد ﻣﻠﺖﺳﺎزی-دوﻟﺖﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺗﻨﺰﯾﻪ و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا روشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
دوﻟﺖﺳﺎزی-ﻣﻠﺖﺳﺎزی دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺰه ،در واﻗﻊ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن
ﻣﯿﺎن رأیدﻫﻨﺪهٔ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪهٔ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .در روﻧﺪ دوﻟﺖﺳﺎزی-ﻣﻠﺖﺳﺎزی ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺳﺎز و ﮐﺎری را
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﻖ رأی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در روﻧﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوژهٔ دوﻟﺖﺳﺎزی-ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺎد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪهٔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺮدد.
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