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( ECCE (E-Collaborative Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی در ایاالت متحده آمریکا،
تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکلدهنده
ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند ،دانش شهروندی ،مسئولیت و وظیفه
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هم انطور
که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستندECCE .
دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی ازآزادیهای شهروندی و سیاسی
برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند .ما دموکراسی را مجموعهای از
ارزشها ،نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی
شایستهساالر است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند.
ما پروژة اصلی  ECCEیعنی «آموزشکده توانا :آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران» را
در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران،
یک نهاد پیشرو است .توانا با ارایة دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن
دانشجویان ،به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده
است .این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت دیجیتال ،حقوق زنان،
وبنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری ارایة میشوند .آموزشکده توانا آموزش
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی
و گذارهای دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران ،دستورالعملهای خودآموز ،کتابخانة
مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة
مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعة تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی
و صداهای حذفشده است .به همین ترتیب ،به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران
ایرانی هستیم که ایدههای آنان در جمهوری اسالمی ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجمه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت معاصر در
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون ،روزنامهنگاری،
کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات است .امید ما این است که این متون بتواند سهمی در
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
اکبر عطری

مریم معمارصادقی
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مقدمه
ادموند برک ( )۱۷۹۷-۱۷۲۹فیلسوف ،جدليهنويس و سياستمدار متولد ايرلند بود
که در اواخر قرن هجدهم در بريتانيا نامآور شد .او در سال  ۱۷۶۶وارد پارلمان شد
و در کسوت فردی خطيب و اديب شهرتی برای خود فراهم کرد .برک برای لغو
تجارت بردگان مبارزه کرد و شورمندانه در دفاع از استعمارگران آمريکايی و مردم
تازه استعمارشده هند استدالل میکرد .او از اعضای سرسخت حزب ویگها بود
ولی میتوان گفت بنیانگذار سنت عقالنی محافظهکاری مدرن بود که دفاع از
دموکراسی را آغاز کرد؛ دفاعی که به همان اندازه که پیامدهایی لیبرال داشت ،از
اصول و مبانی محافظهکارانهای برخوردار بود.
سخنرانی برک که هنگام انتخاباش به عضويت پارلمان بريستول – شهری بندری
در ساحل غربی انگلستان – ایراد شده است ،به مثابه روايتی تعيينکننده از اصول
مهم دموکراتيک ارج نهاده میشود .برک در اين سخنرانی از چیزی دفاع میکند
که در بادی نظر منافی با دموکراسی به چشم میآيد؛ توانایی نماینده برای رایدادن
ِ
دموکراسی نمايندهای همين
برخالف تمايالت موکالناش .اما برک استدالل میکند
است :نايبان فرستادگانی برای ابراز عقايد موکالنشان نيستند بلکه نمايندگان شخص
خودشان هستند .نماينده هيچ دینی به رایدهنده ندارد جز داوری و قضاوت .اگر
آن داوری و قضاوت معيوب باشد فرآيند دموکراتيک البته میتواند با تمسک به
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رایدادن ،او را از کرسیاش خلع کند .تا آن زمان نايب مزبور آزاد است هرچه
میخواهد بگويد و انجام دهد .اين نکته به مثابه يک اصل در سنت دموکراتيک
گنجانده شده است البته هرچند هميشه در عمل از آن تبعيت نمیشود.
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آقايان! تردیدی نیست که زیستن در نهايت يگانگی ،داشتن نزديکترين مکاتبات
و بیشائبهترین ارتباطات با موکالن بايد مایه خرسندی و افتخار هر نمايندهای باشد.
خواستههای موکالن باید سنگينترين بار بر شانههای او باشد ،عقايدشان باید سخت
نزد او محترم باشد و کار و پيشهشان از توجه بیوقفه او برخوردار باشد .وظیفه نماينده
است که آرامش خود ،لذات خود و رضايت خود را در برابر آرامش ،لذات و
رضايت آنها ايثار کند و باالتر از هر چيز ،هميشه و در تمام موارد منافع آنان را بر
منافع خود ترجيح دهد.
اما عقيده بیتعصب ،داوری پخته و وجدان روشناش را هرگز نبايد برای شما ،برای
هيچ انسانی و برای هيچ گروهی از آدميان زنده قربانی کند .نماينده ،اینها را با
رضايت و ميل شما و همچنین از قانون و قانون اساسی به دست نیاورده است؛ اينها
امانت الهی است نزد او که اگر از آن سوءاستفاده کند باید عميقا جوابگو باشد.
نماینده شما نه فقط صناعت خود بلکه قضاوت خود را مديون شماست و اگر آن را
قربانی عقيده شما کند به جای خدمت ،به شما خيانت کرده است.
همکار ارجمند من میگوید که اراده او باید مطیع اراده شما باشد .اگر تمام قصه
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چنین باشد ،ماجرايی سادهانگارانه است .اگر بنا باشد دولت جانب یک طرف را
بگیرد ،آنگاه بی هیچ چون و چرایی اراده شما باید اراده برتر باشد .اما کار دولت و
قوه تقنین دليلآوردن و داوری است ،نه جانبداری از اين و آن.
این چه استداللی است که تصمیمگیری یک عده را مقدم بر بحث و تبادل نظر
گروهی دیگر میداند؛ حال آنکه افراد تصمیمگیرنده شاید از کسانی که در بحث
شرکت میکنند و در جریان آن هستند ،سیصد مایل دورتر باشند.
ارائه عقیده و نظر حق هم ه انسانهاست .عقیده موکالن عقیدهای گرانسنگ و محترم
است که هر نماينده هميشه باید آن را به جد مد نظر داشته باشد ،اما دستورالعملهای
تحکمآمیز و صدور وظايفی که هر عضوی ناگزیر به تبعیت کورکورانه و ضمنی از
آن باشد ،به آن رای بدهد و به سود آن استدالل کند ،ولو منافی با روشنترين عقاید و
داورریهای او و وجداناش باشد ،در قوانين این آب و خاک یکسره ناشناخته است
و برآمده از خطایی بنيادین درباره کل نظام و فحوای قانون اساسی ماست.
پارلمان ،کنگرهای از سفرايی با منافع مختلف و خصمانه نيست که هر فردی به
مثابه عامل و وکیل ،باید منافعاش را در برابر دیگر عامالن و وکال حفظ کند؛ بلکه
مجمعی «مشورتی» برای يک ملت است با يک منفعت که همان منفعت کل است.
نیز اهداف و تعصبهای محلی نباید هدایتکننده آن باشد بلکه خير کلی برآمده از
خرد عمومی باید آن را هدایت کند .شما به راستی عضوی را برمیگزینید ولی وقتی
او را انتخاب کردید ،او عضو و نماينده بریستول نیست بلکه عضو «پارلمان» است.
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