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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

 معناھای دوگانھء انتخاب
 بنظر می رسد  چون نیست بلکه»پنجاه و ھشتھمه پرسی فروردين «ھدف از نوشتن اين مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار 

فرا خواھد نیز ديگر » ذارِ گ«يا » دولت موقت«که دير يا زود، و چه بخواھیم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسالمی و تشکیل يک 
 و ،پنجاه و ھشت که از حادثهء سال ببینیم بايد ره در دستور کار قرار خواھد گرفترسید و موضوع رفراندوم و انتخابات نیز ديگربا

 .  چه درس ھائی می توان گرفت، برای روياروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته استسوابق آن،

com.esmail@nooriala   

 از آن گذشته است اما زخم ھای ی سال35  اکنون سالگرد حادثه ای دردناک بود که،دو سه روز پیش

 حاصل از آن تمام پیکر کشور و ملت مان را فراگرفته و ھنوز طبیبی مسیحا دم و نوشداروئی شفا بخش برای

ھمه «م به ھمانا ماجرای موسو» حادثهء دردناک«منظورم از آن  .بی رمق يافت نشده است اين پیکر نجات

ش داد و ھم  ا آقای بازرگان انجامِ  است که دولت موقت1358  ماه دھم و يازدھم فروردين]يا رفراندومِ  [پرسی

ران خوانده می شد نسبت  فروردين اعالم داشت که تنھا نیم در صد از جمعیتی که مجموعًا ملت اي12او در روز 

 . به موردی که پیش روی شان گذاشته شده بود رأی مخالف داده اند

» ھمه پرسی فروردين پنجاه و ھشت«ھدف از نوشتن اين مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار 

و نیست بلکه چون بنظر می رسد که دير يا زود، و چه بخواھیم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسالمی 

ديگر نیز فرا خواھد رسید و موضوع رفراندوم و انتخابات نیز ديگرباره در » گذارِ «يا » دولت موقت«تشکیل يک 

دستور کار قرار خواھد گرفت بايد ببینیم که از حادثهء سال پنجاه و ھشت و سوابق آن، برای روياروئی با حادثهء 

 .  ھائی می توان گرفتسال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس

 در اين بر سر ذوق آمده و میدان گامی چند بر می دارم؛ باشد که ديگران نیزاين من به سھم خود در 

 .شراکت سازنده داشته باشند درس آموزی

 

 رفراندوم، و انتخاباتانتخاب، 

حصور در درون  گونِ  زاده شده و يا شھروندِ  يک سرزمین مهمجموعهء مردمان متکثر و گون«را » ملت«

 بنا بر ، کهئیآنجا و. تعريف می کنند» شناخته شده بوسیلهء جامعهء بین المللبرسمیت مرزھای سیاسی 

 است، تصمیم گیری  خويشصاحب مالکیت و حاکمیت کشور» ملت«يک تصور ما از جامعهء مدرن و دموکراتیک، 

يعنی ھرگاه پای تصمیم گیری ھای . ع داده می شود، طبعًا، به اراده و نظر او ارجا]يا ملتی[در مورد ھر امر ملی 

. کالن و بی واسطه در میان باشد، مجريان تصمیم ھای يک ملت، بايد به او رجوع کرده واز او فرمان بگیرند

کل (در اين معادله، ھم حکومت . می شوديکی » انتخاب ملت« مفھوم دموکراسی با مفھوم اينگونه است که

يا (» مرجع«اند و ملت ) يا پرسش کننده( رجوع کننده ،)دستگاه اجرائی فرامین ملت (و ھم دولت) ساختار قدرت

  .محسوب می شود) پاسخ دھنده و تصمیم گیرنده و انتخاب کننده

 به دو ، ھمواره يک صورت ندارد و من، در اين مقاله، قصد دارم فقط»صاحبان حق رأی به رجوع«اما اين 

 ایمعموًال در دو مورد بر.  می کندآنھا را از ھم تفکیک »موضوع رجوع«صورتی که صورت از اين رجوع بپردازم؛ دو 

 :از ملت اقدام می کنند) يا ھمه پرسی(نظر گیری 
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  که مردم بايد در موردش تصمیم گیری کنند»یمورد« -

  که بايد به کار ادارهء کشور بپردازند»افرادی« گزينش -

 :دو واژهء متفاوت به کار می رود» رجوع به ملت«ن دو نوع  برای اي، و به شرح زير،در زبان فرنگی

خاصی باشد و به صورت پرسش ساده ای که پاسخ » مورد«اگر مراجعه به ملت برای تصمیم گیری در 

 به referenceاين واژه از خانوادهء . می خوانند) referendum(» رفراندوم«آری يا نه دارد انجام شود، اين کار را 

 . اندبرابر گرفته» ھمه پرسی«و نیز » مراجعه به افکار عمومی«با در فارسی آن را . است» رجوع«معنای 

اما اگر مراجعه برای گزينش افرادی جھت ادارهء امور و يا نمايندگی از جانب مردم برای تصمیم گیری در 

است » گزينش«سی آن می خوانند که معنای فار) election(» الکشن«مورد امور جاری کشور باشد، اين کار را 

 .بکار می بريم برای آن ،باشد» انتخابات«اما ھنوز ما واژهء عھد مشروطه را، که 

 ملت مواردھر دو مراجعه به ملت اند و در اين » انتخابات«و » ھمه پرسی«در يک مقیاس کالن و ملی، 

ندگان خود و مديران کشور را می زند؛ در ھمه پرسی آری يا نه می گويد و در انتخابات نماي» انتخاب«دست به 

دارای معنای ويژه ای است » انتخابات«واژه ای است مترتب بر ھر دو صورت اما » انتخاب«پس . انتخاب می کند

 .که به گزينش افراد بر می گردد

 

 »ھمه پرسی «الزم برای انجامشرايط 

 : به شرح زيرند، می شونددرست» ھمه پرسی« الزم که منجر به انجام برخی از شرايط اجرائی 

 .بطوری که آحاد ملت بتوانند با پاسخ آری يا نه رأی خود را اعالم دارند» موضوع« يگانه بودن - 

  مطابقت موضوع با مفاد اعالمیهء حقوق بشر يا عدم تناقض آن با اعالمیهء مزبور- 

م تناقض آن با اين  مطابقت موضوع با قوانینی که ھمه پرسی در چھارچوب آنھا انجام می شود؛ يا عد- 

 .قوانین

 بصورتی که ابھامی در مورد  و از جانب مراجعه کننده، توضیحات الزم در مورد موضوع مورد مراجعهارائهء - 

 . نباشد وجود نداشتهآن

که شرايط اين حق رأی را ھم بايد بوسیلهء فانون معین ( صاحب حق رأی ملت  آزادی کامل آحاد- 

 نی برای اظھار عقیدهء مخالف و موافق و نھادھای سیاسی مد)ساخت

  برگزاری مناظره ھای مختلف- 

  غیاب ھرگونه اجبار يا خريد آراء- 

  مخفی بودن آراء آحاد ملت- 

  فراھم بودن تضمین ھای الزم نظارتی برای جلوگیری از تقلب- 

 ھمزمان بودن انجام ھمه پرسی در سراسر کشور - 

 نشمارش علنی آراء با حضور ناظرا -

  مرجع قابل اتکاء برای رسیدگی به شکايات و، در صورت لزوم، ابطال نتايج ھمه پرسی- 

نیز دارای » مراجعه کننده«عالوه بر اين شرايط، و حتی مھمتر از ھمهء اين شرايط، الزم است که اما،  

 : زير باشدمختصات

 .اشد منصب خود را بصورتی قانونی و قابل تصديق و تأيید به دست آورده ب- 
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 نتیجهء ھمه پرسی استفاده نکند از وسائل در اختیار خود برای برکشیدن يکی از دو - 

 . به نتايج ھمه پرسی، حتی اگر به ضررش تمام شود، تن در دھد- 

 

 قانون و ھمه پرسی

خود می تواند در دو » ھمه پرسی«ھمچنین الزم است به اين نکتهء بسیار مھم نیز اشاره شود که  

چھارچوب قوانین موجود يک کشور و ديگری ھمه پرسی برای خروج از يکی ھمه پرسی در .  گیردحالت صورت

شده و قرار است رژيم جديدی جای آن را بگیرد و سرنگونی  قوانین موجود، مثًال، ھنگامی که يک رژيم سرنگون

 .رژيم قبلی شامل الغای قوانین زيربنائی آن باشد

نی که بتوانند چھارچوب ھای ناظر بر ھمه پرسی را تعیین کنند وجود  قوانی،از آنجا که در حالت دوم 

» مجلس مؤسسان«، که )»انتخابات«تعیین شده از طريق (ندارند، معموًال ابتدا مجلسی از نمايندگان مردم 

خوانده می شود، تشکیل شده و قانون اساسی جديدی را می نويسد و نحوهء انجام ھمه پرسی و موضوعات 

 .را روشن می کند و سپس ھمه پرسی صورت می گیردمورد نظر 

 

 ن بوده ام شاھد آ خودی که ھائرفراندوم

 و از  برای انحالل مجلس نوزدھم1332من، در عمر خود شاھد انجام سه ھمه پرسی بوده ام؛ يکی در  

 ا شاه برای تصمیم گیری در مورد مواد ششگانهء پیشنھادی محمدرض1341، يکی در جانب دکتر محمد مصدق

پا می  برای تأسیس رژيم جديدی که بايد در پی سقوط سلطنت پھلوی بر 1358، و يکی ھم در فروردين پھلوی

 از نظر من، بررسی ھر کدام از اين ھمه پرسی ھای سه گانه، با کمک معیارھای پیش گفتهء انجام ھمه .شد

 .پرسی، می تواند برای آيندهء کشورمان درس آموز باشد

 

 1332ل رفراندوم سا

 ساله بودم اما ھنوز جنجالی را که بر سر آن 11 کودکی 1332من در زمان انجام ھمه پرسی سال 

يا آنچنان که می گفتند، (ھمه پرسی . به ياد دارمکه در چھار راه ھا برپا بودند درگرفت و چادرھای رأی گیری را 

 کنندهء صنايع نفت کشور، در راستای به دستور دکتر محمد مصدق، نخست وزير محبوب وقت و ملی) رفراندوم

 .  مجلس شورای ملی که انتخابات اش در کابینهء خود او انجام شده بود، صورت می گرفت17منحل کردن دورهء

مجلس آنجا است که مردم « اسناد نشان از آن دارند که استدالل دکتر مصدق از اينکه ءاکنون ھمه

 انجام آن با مخالفت نزديک  نیز ھمه پرسی نبود و به ھمین دلیل اجرای آندارای وجاھت قانونی برای» باشند

دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غالمحسین از جمله . ترين ياران دکتر مصدق روبرو شد

 مصدق را از تصمیم خود منصرف کوشیدند تا دکترصدیقی، مھندس احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان 

 .ماند  او بر سر رای خود باقیکنند اما 

در قوانین، «:  مجلس به دکتر مصدق گفتء در جلسه ، رئیس مجلس شورای ملی،دکتر معظمی

رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف ھستند و بھتر است که این مطلب با 

 در اعتراض به دکتر ،نایب رئیس مجلس، س رضویمھندو ). 1(»میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد

 شما تا به حال ھرچه خواستید به ؛آقای دکتر مصدق «:گفتمجلس  فراکسیون نھضت ملی ء در جلسه،مصدق
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 2شما بر خالف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خالف قانون ... ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم

اید و برخالف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت   نظامی اعالم فرمودهسال است که حکومت غیرقانونی

 )2(»!کنیم نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی

در این میان حزب توده با انحالل مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم ھم اعضا و 

 برای تشکیل ، عالوه بر انحالل مجلس،کهمی خواستند  از دولت حتی حزب حضور داشتند و ھواخواھان این

 .)3( اقدام کند نیزمجلس موسسان و تغییر قانون اساسی

ھمه پرسی، می توان ديد که رفراندم سال آن بدينسان، بدون ورود به مسائل مربوط به نحوهء اجرای 

 بسیاری از ناظران و اھل تحقیق، ھمین امر موجب شد تا، در غیاب  قانونی نبود و، به نظروجاھت دارای 1332

ار مشکوک و سر ھم بندی که اين اختیارات ھم بصورتی بسی(د مجلس منحل شده، شاه از اختیارات قانونی خو

استفاده کرده و دکتر مصدق را )  قانون اساسی مشروطه تنافر داشتقطعیشده به او داده شده بود و با اصول 

ست وزير معزول کند؛ يعنی درست ھمان امری که حدوث اش را دکتر غالمحسین صديقی پیش بینی کرده از نخ

 .بود

 

 1341رفراندوم سال 

 اطالعات«  بخش من دانشجوی بیست سالهء دانشگاه تھران بودم و در1341در رفراندوم ششم بھمن 

 مقامی ، از لحاظ قانون اساسی مشروطه، که نیزشاهدر آن روز .  نیز کار می کردم» فرودگاه مھرآبادپرواز

 که انجام آن در قانون اساسی پیش بینی نشده غیرمسئول بود، پا به میدان نھاده و، با اجرای يک ھمه پرسی

رح ساخته و خواستار رأی مردم  مط)که در مترقی بودن نظری آنھا شکی نیست(، اصول ششگانه ای را بود

 اما گزينش  شوند و ظاھر قانونی بخود بگیرند، تقديم مجلس نیزلوايح دولتشد؛ اصولی که می توانستند بعنوان 

 نداشت و بھانه ای بود تا شاه بتواند برای دخالت خود در امور شان ربطی به ماھیت  در مورد آنھاھمه پرسی

ب کسب کند؛ حقانیتی که بالفاصله و علنًا تبديل به مفاد کتا) يا مشروعیت(» حقانیت«محملی از کشور 

در واقع، . شد و از آن پس شاه خود را برای دخالت در کلیهء امور کشور محق دانست» مأموريت برای وطنم«

 لغو نشد چرا که، ھفده سال پیش از آن، شاه با انجام آن ھمه پرسی 1358قانون اساسی مشروطیت در سال 

ز جانب مردم و از طريق ھمه پرسی به که مدعی بود ا» مأموريتی«قانون مزبور را عمًال تعطیل کرده و بر اساس 

 .دست آورده بنیان حکومتی خودکامه را گذاشت که فروپاشی آن امری محتوم بود

من در اين مورد نیز به مسئلهء نحوهء انجام ھمه پرسی ششم بھمن نمی پردازم جز اينکه اشاره ای به 

  فرودگاه پروازاطالعاتبخش  میز  رأییداشته باشم که يکی از اماکن نصب صندوق ھامشاھدهء شخصی اين 

برای رأی گیری دو صندوق بر روی میز گذاشته بودند که بر روی يکی . مشغول کار بودم جابود و من آن روز در آن 

ظارت بر جريان رأی گیری را ھم مأمور ساواک در فرودگاه که مردی ن. نوشته شده بود »نه«و بر ديگری » آری«

ھمهء کارمندان فرودگاه و سازمان ھواپیمائی کشوری موظف . انجام می داد  آور بودبلند قامت و ورزيده و ھراس

من، صرفًا از روی شوخی و کنجکاوی، برگهء رأی را گرفته و خواستم آن را در . بودند در ھمه پرسی شرکت کنند

. بیانداز» آری«ق در صندورا بیاندازم اما مأمور ساواک دستم را گرفت و با تشر گفت که رأی ات » نه«صندوق 

 .ھمین تجربهء کوچک می تواند از کیفیت اجرائی ان ھمه پرسی نیز حکايت کند
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 1358 فروردين 12رفراندوم 

پا گذاشته و دانشجوی  سالگی 38، من تازه به خوانده می شد» بھار آزادی«در ھنگامهء آنچه که  

من . شته بود با ھیجان و نگرانی تعقیب کرده بودمدانشگاه لندن بشمار می رفتم و جريان آنچه را که در ايران گذ

ورود  روز بعد ھم، از طريق تلويزيون، شاھد 15در اول مھر آن سال از سفری تابستانی به تھران برگشته و 

 کرده بودم غرق اضطراب و ھیجان و  اشتھرانی که ترک. شده بودم» نوفل لوشاتو«خمینی به پاريس و شھرک 

و چپ ھا رفته رفته  ملیون میدان دار معرکه بودند،) ھا اغلبحجت االسالم ( دست دوم ِ ناشتیاق بود، دين کارا

، شاه و مأموران اش در سرگردانی دست و پا می زدند، و سربازان اش در خیابان )4(ه می شدندبه حاشیه راند

يان ايرانی مقیم خیلی از دانشجومی ديدم که . ندشوھا می رفتند تا متوجه پوسیدگی در حال زوال حکومت 

. ديدار داشته باشند؛ و ھر روز در خیابان ھای لندن تظاھراتی برپا بود» امام« تا با وندلندن ھم به پاريس می ر

ھمه يقین کرده بودند که يک دوران از تاريخ معاصر کشورمان به سر آمده و می رويم تا عصر نوينی را در زندگی 

سرد  می گذشت و شتابان می رفت تا در نیمهء ی انگیز خزانی شگفتسال ھم از. خود و ملت مان تجربه کنیم

 . بتازد» آزادیبھار « کار رژيم حاکم را تمام کند و سپس سبکسرانه به سوی ماهبھمن

او تلفنی  با  از لندن ھم بودم و گاھی شدهبا حسن حبیبی آشنا ن پاريسدر بین ايرانیان ساکاز قبل من  

 مشغول »امام«و خبرم کرد که به سفارش ی قبل از بازگشت خمینی به ايران ھمدر ان روزھا. مصحبت می کرد

او از . نوشتن قانون اساسی جديد ايران است تا بعد از سقوط رژيم شاه آن را تقديم مجلس مؤسسان کنند

 .فرصتی که برای استقرار دموکراسی فراھم شده بود با خوشحالی سخن می گفت

پیشنھادی ار يک قانون اساسی جديد را امضاء کرده و با آمد نسخه ای خمینی ھم وقتی که به تھران 

ديری نگذشت که اعالم شد ھمه پرسی برای تغییر رژيم قبل از اما . انتشار آن در روزنامه ھا موافقت کرد

 از آنجا که قانون اساسی مشروطه ديگر منحله و ملغا ، بدين ترتیب،تشکیل مجلس مؤسسان انجام می شود و

خالف دو مورد قبلی، به غیرقانونی بودن اين ھمه پرسی اشاره يا   می شد کسی نمی توانست، برتلقی

 حتی به ياد ندارم که کسی به اين نکته اشاره کرده باشد که نمی توان بدون داشتن قانون .اعتراض کند

 در ھمه پرسی  اين مورد دور می زد که قرار است حولبحث بیشتر بر. اساسی جديد دست به ھمه پرسی زد

از قبل از انجام ھمه پرسی معلوم بود که نام .  و از آنھا نظرخواھی شود شدهچه نوع رژيمی به مردم پیشنھاد

رژيم جمھوری چگونه تعريف و تبیین می شود » اسالمیت«خواھد بود اما اينکه اين » جمھوری اسالمی«رژيم 

 می جستیم که ھنوز وجود نداشت و ملت یساسی جديداينگونه مطالب را بايد در فقدان قانون ا. معلوم نبود

 .، به آن رأی می داد و بی خبر از اينکه محتوا و مقتضیات جمھوری اسالمی چیست،بايد چشم بسته

  ھم را» اسالمیجمھوری دموکراتیک«به رأی گذاشتن خمینی حتی تحمل پیشنھادھائی ھمچون 

را بر زبان آورد و حتی تا » لمه بیشتر و نه يک کلمه کمترجمھوری اسالمی، نه يک ک«نپذيرفت و عبارت معروف 

 ).نقل به مضمون (.»اگر سی میلیون آدم بگويند نه من می گويم آری«آنجا پیش رفت که گفت 

در مورد نحوهء اجرای ھمه پرسی، تقلب ھا، اجبارھا، تھديدھا و ديگر مطالب نیز حرف و سخن بسیار 

 درصدی مردم علم می شود نودونه و نیم مھندس بازرگان در مورد رأی مثبت رفته است که اغلب در برابر ادعای

 کسی نمی تواند منکر شرکت بسیار باالی مردم در اين ھمه پرسی و ،اما، حتی با لحاظ داشتن اين ايرادات

من آن روز در لندن بودم و به چشم خود صفی از . باشد» جمھوری اسالمی«میزان باالی رأی مثبت ملت به 

يرانیان مقیم لندن را ديدم که مار پیچ به دور نرده ھای پارک جلوی کنسولگری چرخیده و دمش از خیابان باريک ا
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 يک از رأی دھندگانھرچند که ھنوز ھیچ شده بود؛ » ھای استريت کنزينگتن«کنار ساختمان وارد خیابان اصلی 

ی را که ھمزاد دموکراسی است با چیست و چگونه می شود جمھور» جمھوری« دانست که محتوای اين ینم

 .مخلوط کرد) و بخصوص شريعت فرقهء دوازده امامی(اسالم 

 خواندغیرقانونی مقوله ای   را نمی شددر نتیجه، برخالف آن دو ھمه پرسی قبلی، ھمه پرسی خمینی

چه برای  ( تقدم قانون اساسی بر رفراندومصل، به لحاظ اولی )چرا که قانونی برای تمشیت آن وجود نداشت(

کاری بدون وجاھت منطقی و فاقد حقانیت برای ) تصويب قانون اساسی جديد، و چه بمنظور تعیین نوع رژيم

 .از مسئلهء تقلب و اموری نظیر آن استو مزورانه تر تر باالتشکیل حکومت بود؛ امری که 

د که به رأی گذاشتن اما، اگر مفاد اعالمیهء حقوق بشر را در نظر داشته باشیم، اساسًا می توان دي

بر خالف مفاد تبعیض پرھیز آن اعالمیه است و لذا، ) که لزومًا تبعیض آفرين است(استقرار يک حکومت مذھبی 

 .از لحاظ حقوق بین المللی، می توان آن ھمه پرسی را غیرقانونی خواند

باعث » ؤسسانانتخابات مجلس م«بر » ھمه پرسی برای تعیین نظام جديد«مقدم داشتن در عین حال، 

 اعالم انصراف از متن پیشنھادی قانون اساسی جديدی در پی و شدهيد مبسوطه ای صاحب شد که خمینی 

خبره در توضیح (که خود تأيیدش کرده بود، از تشکیل مجلس مؤسسان نیز سر باز زند و مجلس خبرگان 

علیه » انقالب مشروعه«ھمانا  »انقالب اسالمی«را جانشین آن کند تا آشکار گردد که ) المسائل آخوندی

 .بوده است» انقالب مشروطه«

محتوای روشنی » جمھوری اسالمی«ھمینجا بگويم که اگرچه روشن بود که ھمه پرسی برای ايجاد 

 و از سلطهء پذير نیستط اساسًا شرکه  ( اما نتیجهء آشکار آن انحالل رژيم مشروطه بود و نه سلطنتردندا

؛ و به ھمین دلیل نیز بود که سلطنت ولی فقیه بجای سلطنت شاھنشاھی )يدبرخاسته از خودکامگی می آ

 بصورتی ناتمام برای  از آن انقالب، با گذشت ھفت دھه،رامشروطه نشست و آرمان ھای سکوالر دموکرات 

 .نسل ھای بعدی باقی گذاشت

 

 »انتخابات آزاد« بحث  دربالتکلیفی

  ھم ھدف، ھمکه اين روزھا بعنوان» انتخابات آزاد« مسئلهء بیجا نمی دانم که مطلب را با اشاره ای به

 . شعار از جانب گروه ھای مختلف سیاسی مطرح می شود به پايان برمو ھم تاکتیک ، ھماسترتاژی

 استراتژی چه فرقی با ھم دارند و چه  بعنوانبعنوان ھدف يا» انتخابات آزاد«صرفنظر از اينکه گزينش 

منظورشان از د، مسئلهء اساسی آن است که ھواداران اش ھنوز روشن نکرده اند که عواقبی را بوجود می آورن

 .انتخابات آزاد در مبارزه با حکومت اسالمی چیست

انی ھمچون رفسنجانی، خواستار انجام بازھنگامی که اصالح طلبانی ھمچون خاتمی، و يا سیاست 

آنھا خواستار انتخاباتی، به معنی .  روشن است،نھا يا تکلیف ما با آ،می شوند تکلیف شان و» انتخابات آزاد«

electionما می خواھیم آزاد باشیم که در « يعنی می گويند .، ھستند که خودشان را ھم در آن به بازی بگیرند

آشکار . »انتخابات شرکت کنیم و با نظارت استصوابی شورای نگھبانی که می تواند ما را غربال کنند مخالفیم

ی تعیین شده از جانب کنفرانس بین المجالس سازمان »منصفانه انتخابات آزاد و«واست با تعريف است که اين خ

  .)5(ملل قرابتی ندارد
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 »انتخابات« و »رفراندم«از آن ياد می کنند، بین ) و نه دولت(ی که اپوزيسیون حکومت »انتخابات آزاد«اما 

 قبل آن است که اين کارقصد آيا  باشد ھمه پرسی سرگردان است و حتی توضیح نمی دھد که اگر منظور انجام

و اگر شق دوم درست است چرا بجای خواستاری .  و يا بعد از آنيابداز نوشتن قانون اساسی جديد انجام 

 و سپس »خواستاری تشکیل مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جديد«انتخابات آزاد به شعار واقعی تر 

 طفره می روند؟» انحالل حکومت اسالمی« يعنی چرا از طرح يند؟گذاشتن آن به رأی مردم سخن نمی گو

اجرا کنندهء انتخابات تعیین شخص يا نھاد پاسخ من به اين پرسش به سرگردانی اپوزيسیون در مورد 

اين سیاست پیشگان . آزاد، چه به معنای ھمه پرسی و چه به عنوان تصويب قانون اساسی جديد، بر می گردد

بوسیلهء حکومت اسالمی و يا ) که بايد انتخاب آزاد باشد تا عامیت پیدا کند( انتخابات آزاد بین گزينهء انجام

 .بوسیلهء دولت موقت پس از فروپاشی اين حکومت سرگردانند و پاسخ صريحی در اين مورد ندارند

و اين سرگردانی را اصالح طلبان، و بخصوص آن بخشی که به خارج کشور آمده و بطور خزنده در 

پوزيسیون نفوذ کرده اند، تشديد کرده و می کنند و اين سرگردانی مھمترين سد راه ائتالف و اتحاد عمل در بین ا

به يادمان باشد که اين بنای کج را مبتکران اصالح طلب طرح . اسالمی است) و نه دولت( مخالفان حکومت

 ريزی کردند و بدون اشاره به مرکزيت در چند سال پیش پايه)  خواه و چه پادشاھی طلبیچه جمھور(رفراندوم 

 .ار ھمه پرسی شدندستقانون اساسی خوا

 

 حرف آخر

آيا ملت ما، که شامل ھمهء ما می شود، درسی از اين گذشتهء ھشتاد ساله حال می توان پرسید که  
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  جناح ھای مختلف را نشنیده ايم عازم حوزه ھای رأی گیری نشويم؟ استداللتا 

 ست؟ با چه توشهء ديگری می توان به انتظار آينده نش،براستی، جز با آرزوی گزينش راه درست
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