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  عالياسماعيل نور
 » اکثريتيديکتاتور« تا »انتخابات آزاد«از 

 
 اکثریت مردم را، از طریق انجام انتخاب ات آزاد،  ي است کھ رأ ي نردبام ي گویند دموکراس  يم

، در »يساده و ابت دائ « بینیم کھ ھمین فرمول ياما اگر نیک بنگریم م.  کندي تبدیل ميبھ قدرت سیاس 
 ي ک   ھ از طری   ق اس   تفاده از ابزارھ   اي اس   تبدادي برق  رار يیق   ًا ب   را، دقيفق  دان ھ   ر ش   رط و ش   روط 

 . رسند ساختھ شده استيدموکراتیک بھ قدرت م
 

esmail@nooriala.com 
 

 مرا ي ايرانيان مخالف حکومت اسالمي سياسيدر ماه گذشته دو سه گردهمآئ
سيون را  اپوزيي از علل بن بست کنونييکبتوان  کرد که شايد يمشکل بزرگوجود متوجه 

 که ما، در ميان خود، از يمن اين مشکل را در مفهوم. آن جست يکارکردهادر 
 به دو ياشاراتاز با مدد گرفتن   خواهمي م اين هفتهداريم جسته ام و» انتخابات آزاد«

 .  باز کنم را اين نکتهيگردهمآئ
. را بر خود داشت» يپيش کنگرهء جبههء مل «ي نام کم آشناينخستين گردهمآئ

، بويژه در خارج کشور، آنچنان تکه پاره شده که ديگر »يجبههء مل« دانيم که امروزه يم
 آن نام را در ظل يدرست شرکت کنندگان در کنگره ا تواند آدرس ي آن نمينام تنها
 چند ي که تن است بدانيميبهر حال، و در ربط با سخن اين هفته، کاف. د دهتوضيحبرايمان 

 خود را داده و ساليان سال صداقت امتحان ، در طول سال ها،ه کيکوشنده ااز آدميان 
د ن وجود داري به نام جبههء مل اکنون کهي رنگارنگي از سازمان هاييکدر است که 

 ي» پيش کنگره« به نام يمجلس برلين گرد هم آمدند تا در ،عضويت و فعاليت داشته اند
ديک «ع شد که دختر يشا  ناگهانمجلس اين يارزپس از برگ.  را برگزار کننديجبههء مل

 وزارت ي سخنگو،ي حسيني محمد علاين خبر را.  هم در اين جلسه بوده است»يچين
 مشروع را فراهم آورد تا ي بهانه ا، بدينسان، هم تکرار کرد و،يخارجهء حکومت اسالم

  راي و، با اغتنام فرصت، نکات ديگر را تکذيب کننداوسخنان برگزيدگان آن پيش کنگره 
 :  کنميا نقل مدر اينجرا من چند خط از اين اعالميه . نيز مطرح سازند

با دروغ بزرگ  ايران در خارج از کشور يهء ملهر چند خبر نشست جبه ...«
ها و  ا با انتشار آن در سايت بهم آميخته است، اميدختر ديک چنت يشرکت و فعال

 سابقهء اين رويداد يوسيع و ب باعث انتشار ، در عين حال، گوناگون کشوريروزنامه ها
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 مردم زير ي ما و دلگرمي خوشوقتي بسيپيروزمند در سطح کشور گرديده است که جا
 : وزارت امور خارجهي سخنگوو، سپس، خطاب به» ... باشدي مي اسالميستم جمهور

 ندارد، بلکه ي نه تنها در داخل پايگاه مردميجبههء موسوم به جبههء مل""گفته ايد که «
 اگر راست مي. "" نداردي در ميان اپوزيسيون نيز جايگاه خاصيد و منفور است و حتمطرو

در همين اولين انتخابات آينده مجلس  .گوئيد بيائيد ترتيب يک انتخابات آزاد را بپذيريد
 نگهبان را برداريد و امکان يک انتخابات ي که در پيش است، کنترل شوراي اسالميشورا

 کشور را هم دربست ي تبليغاتيها  دستگاهءهمه.  را بدهيديجه اآزاد و مستقيم و يک در
 يفقط بگذاريد کانديداها. از راديو ها و تلويزيون ها و روزنامه ها در اختيار شما باشد

 گوناگون ي و تجمع هاي آزادانه حرف خود را در اجتماعات و مجالس سخنرانيجبههء مل
 هم زير ي گيريأر. ند و به مردم بشناسانند کنيف خود را معريبزنند و خود و برنامه ها

شما هم  . باشدي بين المللي بيطرف و غير دولتيها کنترل و حفاظت و مراقبت سازمان
 ي راًي و شمارش و قرائت آراء و حفاظت صندوقهاي گيريأ در ريهيچگونه دخالت

ريد و ما چه  آوي و چه تعداد نماينده ميأرد، آنوقت به بينيم شما چه مقدار نداشته باشي
 در داخل کشور پايگاه ي منفور است و چه جريانيتا معلوم شود چه کس. مقدار و چه تعداد

 .»ندارد
در مورد  شود که شايد بد نباشد يمربوط م» نشست پاريس«به  ديگر يگردهمآئ

 از دو گردانندهء اين نشست ي دکتر حسين باقرزاده، که يکي به مقالهء آقاينگاهآن 
. ازيم تا ببينيم در روايت ايشان دست آورد مهم نشست پاريس چه بوده استبودند، بياند
»  مردميران و رأي ا يهمبستگ« با عنوان ي اتمام نشست مزبور، در مقاله ايايشان، در پ

 :توضيح داده اند که
ش يكنندگان در هما ن شركتيخ بزرگ را در بي ...آن چه كه توانست ... «

ك يرش يف كند، پذي را تضعينعمت - يدري حي دعواها...د و ران در هم بشكني ا يهمبستگ
 برخوردار يديت كلين اصل از چنان اهميا.  بود""يدموكراس"" ءكننده نيي و تعياصل اساس
ن يا.  دانستياسي سيرويك ني آن را محك دموكرات بودن ييتوان به تنها ياست كه م

 ءق در لوازم آن، لقلقهيون تعمرش آن، بديز هست و پذي ن ييار ابتداياصل در واقع بس
 و يدين كلي و در عيين اصل ساده و ابتدايا.  است ياسي سيروهاي از نياريزبان بس

ان ي بيط آزاد، و با وجود آزادي كه مردم بتوانند در شرايي رأ- است "" مردميرأ""، ياساس



 3

ا غلط، و ي، درست ين رأيرش ايپذ. زندي بري رأيها ، در صندوقي رسان غ و اطالعيو تبل
است سره را از ناسره جدا ي است كه در بازار سين كننده دانستن آن، محك قاطعييتع
 »...سازد ي را برمال م ير پرده دموكراسي مستتر در زيها  كند و غش يم

 بينيم که هم آن تکه از جبهه ي گذاريم مي که اين دو نظر را کنار هم ميهنگام
 گوناگون ي و هم آن تکه ها برگزار کرد، خويش رايکه در برلين گرد همائ يمل

 درد ما ي بر اين امر توافق دارند که دوا،پاريس شرکت کردندنشست اپوزيسيون که در 
 روند که اعالم ي ها تا آنجا پيش ميبرلين. است» انتخابات آزاد «يو برگزار» يدموکراس«
  انجاميت اسالمحکومهمين  که بوسيلهء ي» انتخابات آزاد«حاضرند در  يحت دارند يم

در اختيار همچنان راديو ها و تلويزيون ها و روزنامه ها  اگر يشود شرکت کنند، حت
 آزادانه حرف خود را در ي جبههء مليفقط بگذارد کانديداها«  و حکومت باشدحکومت

 خود را ي گوناگون بزنند و خود و برنامه هاي و تجمع هاياجتماعات و مجالس سخنران
 دارد که يگردانندهء نشست پاريس نيز اعالم م. » مردم بشناسانند کنند و بهيمعرف

 يرأ«همانا » يدموكراس« ءكننده نيي و تعياصل اساس بدين توافق رسيده که  مزبورنشست
غ و يان و تبلي بيط آزاد، و با وجود آزادي كه مردم بتوانند در شرايي رأ- است »مردم
 تأمين کنندهء  ناگفته پيداست کهدر اينجا نيز .زندي بري رأيها ، در صندوقي رسان اطالع

 . استيحکومت اسالم» انتخابات آزاد«
 ي از حکومت اسالمي شوم که چنين کاري آنکه بخواهم وارد اين بحث تکراريب

که بعداً قرار است تبديل به  ( مداران اين سياستاغلبگويا، م که  بينيم،  آيديبر نم
کشفش » ها يرفراندوم «، پيشي سالدر اصل، سهکه  (کليد معجزه را) دولتمردان ما شوند

بعنوان » انتخابات آزاد«:  تمام ارائه داده انديديگرباره يافته و آن را بروشن) کرده بودند
 .»يدموكراس« ءكننده نيي و تعياصل اساس

 ينيروها« اهداف اين يدر راستا» انتخابات آزاد «ييگانه به کارائاينگونه اعتقاد 
 يکه، اگر چنين انتخابات آزاد است  وجود اطمينان از ايناز هر چيز نشانهءقبل » يسياس

مشارکت کنندگان در يا ، يجبههء مل ي هاي پيش کنگره ا، مثالً،ييعن(» ما«برگزار شود، 
» انتخابات آزاد« که به امامزادهء ي ديگريهر تشکل و گردهمآئيا نشست پاريس، و 

کومت را به دست خواهيم آورد و، البد، با نقشه حبرنده خواهيم شد و )  بندديدخيل م
در اين صورت بايد .  را از کار خواهيم انداختي که داريم ماشين حکومت اسالميهائ
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 ي مي؟ چراست که هر گروه کوچک و بزرگآمدهل  که اين اطمينان از کجا حاصپرسيد
؟ رون خواهند آمدنمايندگان او از صندوق ها بي شودانديشد که اگر انتخابات آزاد انجام 

 وزارت خارجه ي سخنگوينتايج دروغگوئ« خوانند که ي مياين رجز که دوستان برلين
اگر انتخابات را آزاد  و  است»ي اسالمي مردم زير ستم جمهوريگرم دل... ي بسموجب

 در داخل کشور پايگاه ي منفور است و چه جريانيچه کس« خواهد شد کهمعلوم د کنن
خواسته اند تا » گالوپ« از مؤسسهء آنها گيرد؟ آيا ينان سرچشمه ماز کدام اطمي» ندارد

 کرده و احتماالت مربوط به نتايج يک انتخابات آزاد ي مردم ايران را بررسيافکار عموم
نان يافته اند که، در  ما چگونه اطميي آيا دوستان پاريس در ايران را ارائه دهد؟ و يايخيال

 ديگر آنان نيز جامهء عمل بخود ي ايران، همهء آرزوها انتخابات آزاد دريصورت برگزار
 آنان صحه خواهد گذاشت؟ چگونه است ي برنامه هايخواهد پوشيد و ملت ايران بر پا

 ق در لوازميتعم« چند لحظه از وقت خود را صرف، بقول خودشان، ي باقرزاده حتيکه آقا
را همچون » انتخابات آزاد« ي کنند و اعتقاد به لزوم و کارائي نم» مردميرأ مربوط به
 ي آيا اين سخنان چيز گيرند؟ي تشخيص دموکرات از غير دموکرات بکار ميمعيار اصل

  ـخود دارند؟ و آيا واقعاً انجام يک انتخابات آزادرا در  ي و خوشخياليبيش از آرزوپرور
 در ايران ي دموکراسي و برقراراستبداد راه را بر انحالل  ـي بين الملليبا همهء نظارت ها
است » ي سياسيماجراجوئ« ينوع جز يها چيز» يراه حل آفرين«اين خواهد گشود؟ آيا 

 روبرو کرده و خواهد کرد؟» يکبار مصرف ي هايدموکراس«همواره ما را با که 
سيستم در »  اکثريتيرأ«و تمکين به » انتخابات آزاد «يخواستارتوجه کنيم که 

 همچون کشور ي استبداد زده ايو در سرزمين ها يک معنا دارد  جهان دموکراتيکيها
  . استي اين دوم به در اين مقاله نظر من معطوفواست  کامالً متفاوت ي معنائيما دارا

 ي برقراري که در راستا، استبداد زدهي سرزمين هاسياست مداران  پندارمي، مييعن
 توان در ي نم را روبرو هستند که آن مسائلي اغلب با مسائل، کوشندي ميدموکراس
در از جانب آنها مشاهده کرد و اگر  دموکراتيک جا افتاده ي واجد سيستم هايکشورها

 ي هايدموکراس جز رسيدن به يصل کار چيز تعمق نشود حاي اين دوگانگيمورد علت ها
 . ، آن استقرار ديگربارهء استبداد نخواهد بودييکبار مصرف و، در پ

 اکثريت مردم را، از طريق انجام يکه رأ است ي نردبامي دموکراس گوينديم
ين  بينيم که همياما اگر نيک بنگريم م . کنديتبديل م يانتخابات آزاد، به قدرت سياس
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 که ي استبدادي برقراري دقيقاً برا،ي شرط و شروط، در فقدان هر»يساده و ابتدائ«فرمول 
توضيح .  شده استد ساختهن رسي دموکراتيک به قدرت ميهاابزاراز طريق استفاده از 

آنها که بيش از  ، و بخصوص ترکيه،ي اسالميها در کشور شاهديم کهي همگامروزه. بدهم
 گويند احزاب ي م و انجام انتخابات آزاد سخنيدموکراس يبرقرار از ضرورت همه

، اطمينان حاصل کرده ها هستند که، نشسته بر گردهء اکثريت مسلمان اين کشوريمسلمان
برگزار شود » وضع موجود« دخالت منفعت برندگان از ي درست و بياباتاند که اگر انتخ

 يکشورهاهمهء  را از گوشه و کنار  فرياد رسااينبدين دليل . برنده آنان خواهند بود
يست هايش به حکومت اسالمجز کشور خودمان که البته  ( از مصر تا الجزيره،ياسالم

هان ما خوا«:  که شود شنيدي م،)دنزاد ندار به انجام انتخابات آي ديگر نيازرسيده اند و
 »!يک انتخابات دموکراتيک هستيم

 ي پا)چه دموکرات و چه غير دموکرات (يهر طالب قدرت: مطلب روشن است
که هم  اکنونو .  زندي تواند وسيلهء رسيدن او به قدرت باشد سينه مي که مي و کتلعلم
 ي داراي سرزمين هاياسالميست ها يا راه را بر آزاد و انتخاباتي دموکراس و کتلعلم

 نيز آنها شود به تختگاه قدرت رسيد، يردبام من کند و با اين ي هموار م»ياکثريت اسالم«
حماس در فلسطين از همين نردبام به بام  .و انتخابات آزاد شده اند يخواهان دموکراس

گر مسلمانان  به ديي ايرانياسالميست ها  سه دهه استهم را ي اصليپيش الگوو . شد
 ثريت مردم اخذ آراء اکي برايصندوق رأانتخابات آزاد و در قدم اول « :ه اندنشان داد

 در »!بوده اند، شما هم از همين راه اقدام کنيدبهترين جاده صاف کن رسيدن ما به قدرت 
  تغييريبرا» يانقالب مخمل« استفاده کنندگان از يواقع، و به يک تعبير، در جهان اسالم

 ! خود اسالميست ها بوده اند و نه مخالفين آنها،متحکو
 در انتخابات آزاد وجود ياگر اين اطمينان از پيروزروشن است که، بنا بر سابقه، 

 ي م،مثل گذشته ها ، سينه بزند وينبود زير علم دموکراس حاضر ينداشت هيچ اسالميست
 . استي اسالميزش ها و ضد اري، ليبرالي غربي امريکوشيد تا نشان دهد که دموکراس

 ي هاي ها و پاريسي بين برليني انتخابات آزاد، تفاوتيدر سطح تقاضا برا بينيم که، يم، اما
با اين تفاوت که .  با اکثريت مسلمان وجود نداردي کشورهائيما و اسالميست ها

 ها ي توانند اکثريت آراء مردمان را کسب کنند حال آنکه برليني مياسالميست ها براست
 اين سخنان را  است کهيو رجز خوان ي خوشخيالاز موضع ما فعالً فقط ي هاي پاريسو
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 را به دست ي اگر واقعاً بتوانند در يک انتخابات آزاد آراء زيادي دارند، حتياظهار م
 .آورند

»  يک بار مصرفيدموکراس«اينجاست که من دوست دارم بار ديگر به مفهوم 
 يدر جوامع ، که در باال گفتم، بنظر منيبا تفاصيل .کافم بيشتر بشيبازگشته و مطلب را کم

 از چند گاه يکبار بر سر هر که ي يکبار مصرفي هايو با دموکراس ،همچون جامعهء ما
 يبهراسند همين رفقا» اينگونه انتخابات آزاد« شوند، آنان که بايد از يراهمان سبز م

 پشتوانه يب ي تکرار شعارهاي به جا، ما هستند و بر عهدهء آنان است کهي و پاريسيبرلين
 انجام انتخابات هم ي به فردا، و انتخابات آزادي دموکراسي بر خواستاري مبتنيا

 انتخابات آزاد تا پيدا کنند  نيزء بسيار محتمل فاجعهآن ي برايبيانديشند و راه چاره ا
  .نگشايد ديگر ي راه را بر استقرار استبدادشاندلخواه 

 ي جلوگيري براي بدون وجود تمهيدات اکثريت مردم اگري اخذ رأانتخابات آزاد و
 ي ب کاذب وي امر نباشد، افتدي اتفاق مي گيري که پس از رأي دهشتناکي هااز آنچه

 ما را در دور و انجاميده ي به استقرار استبداد بعدعمالً آيد که تاکنون هم ي بشمار مفايده
به اين نکته توجه کرده اند اما البته رزاده نيز  باقيآقا.  گرفتار کرده استي تاريخيباطل
 تحکيم يايشان، که برا. ديگر يافته اند» انتخابات آزاد« درد را در انجام يک يدوا

در ، ي نفهمي آورند، بفهمي نقل قول م همي از خود آيت اهللا خميني حتاستدالل خويش
 «:  نويسندي م،آزاد حل مشکل درست از آب در نيامدن اوضاع پس از انتخابات يراستا

ز، ياند ن  ش انجام دادهي سال پبيست و هشت را در ""انتخاب""ن ين كه مردم ايگفتن ا
ل كه مردم ين دلياول به ا.  ندارد ين ارزش حقوقيت آن انتخاب، كمتريفيصرف نظر از ك

 ي كه برا يطير دهند، و در شراييك نسل، انتخاب خود را تغي ءحق دارند، حتا در پهنه
ن آنان، از آنان سلب شده يشي پ""انتخاب""ل يك به سه دهه حق انتخاب مردم، به دلينزد

دوم، . اند  ماندهي باق""انتخاب"" ست كه نشان دهد آنان بر آني در دست نيليچ دلياست ه
چ يك نسل هي كه انتخاب  ز به آن استناد كرد،ي نيني خمي كه آقايل درستيبه همان دل

خواه  يك جمهوريو در هر صورت، . گر نداردي نسل ديسورش آن از ي بر پذيتيسند
 اثبات يك راه براي بكند كه تنها يتين واقعينش ينان خود را جايتواند اطم يدموكرات نم

 »! آزاد مردميرأ: آن وجود دارد
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ديگر؛ اگر نتيجهء انتخابات آزاد اول بر وفق » ي سياسيماجراجوئ«اين هم يک 
)  آنها نيز اطمينان داريمي زنيم و به ماهيت رأيملت حرف مکه همچنان از قول (مراد ما 

بخصوص ( تازه توجه کنيد که سخنان ايشان . دهيمينبود يک انتخابات آزاد ديگر انجام م
 به انتخابات دو سال يکبار مجلس و چهار سال يربط) يبر اساس استنادشان به سخن خمين

 است که نشست ي قانون اساسي برايير گييکبار رئيس جمهور ندارد و بيشتر ناظر بر رأ
 سه سال پيشتر، خواستار آن ي لندن و پاريس، برون آمده از جريان رفراندوم طلبيها

 ي يک همه پرسي پدر خودمان را در آوريم تا، با برگزار بايد از يکسوييعن. بوده و هستند
 اگر  آنگاه، کنيم وي حکومت اسالمي را جانشين قانون اساسي جديديآزاد، قانون اساس

 در دست يليچ دليه ، چنين استدالل کنيم که از آن بد از آب در آمديحکومت ناش
 آيا هيچ يبراست. يممانب ي باق»ي قبلانتخاب «آنسر قبول بر ما را مجبور کند  کهست ين

 کند قانون ي که هر ده سال يکبار قصد ميفکر کرده ايد که بر سر جامعهء متلون المزاج
  آيد؟يوض کند چه پيش م اش را عياساس

 پروا نه تنها ماجراجويانه که ي اينگونه سخن گفتن ب،از نظر مندر عين حال، 
 و يخطرناک از آن جهت که اگر خواستاران قدرت سياسست؛ ه  همبسيار خطرناک

 و چه يچه اين دنيائ (ي به ايدئولوژ اکثريت مردم را با خود دارنديکه رأجامعه  ياقتصاد
ا تنهنه جامعه  از ي عمده ايبخش ها، )که اغلب چنين است ( مجهز باشند هم)يآن دنيائ

 يهست« کل بلکهد داشت نخواه ي و اقتصاديبا آنان مشکل سياس يدر چشم بهمزدن
 ،در واقع. د يافتنخواه ءامحادر معرض تهديد و نيز خود را » يحقوق بشر«و » يفرهنگ

پيش آمده در  يجريانات سياس ،ي، در حوزهء فلسفهء سياسين وضعيت است کهخطر هم
 .  در آورده استي و عملي نظريلمعضبصورت  را امروز  مسلمان يکشورها

 از ي مجهز نيستند و بر موجي خاصي که به ايدئولوژيخواستاران قدرت مطلقه ا
 از همان ، و شايدي بزود کنندي حرکت مي غير عملي از وعده هايپوپوليسم و فهرست

 ي قرار ميو در موقعيت دفاعايگاه خويش را از دست داده  پ، رسيدن بقدرتيفردا
پايگاه  آن، با استظهار به قدرت بسيج کنندهء ،ي بر ايدئولوژي اما قدرت جويان متک.گيرند

 از  بسيار ديرتر بقدرت رساندهي که آنان را از طريق صندوق رأيدر نزد اکثريتخويش 
 ي کنند و مي خود را حفظ مي و تهاجمي دهند و تا مدت ها جنبهء تعارضيدست م
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 فراگير بوجود آورند که قابل تعميم و تحميل بر يمدل» فرهنگ اکثريت«کوشند تا از 
 . باشدقليتا

 ي که فاقد مالحظات الزم براي» انتخابات آزاد«رابطهء  توان به ياينجاست که م
 يورديکتات«يش امکان پيدا با ، باشد انتخاباتي در فرداي عمومي هايتضمين آزاد

تصميم «و » يصندوق رأ«را از  ي است که آدميچنين امرو درست  اشاره کرد؛» اکثريت
 ي ها و فرهنگ هاي آزاد که هدفش از ميان برداشتن حقوق،يت، آن هم اکثري»اکثريت

 . ترساندي م،اقليت ها و دگر انديشان است
نت طلب  و سلطياز مجاهد و فدائ (ي ايراني سياسي دوباره به تشکل هاينگاهبا 

 يء اينها تشکالت همه بطنطم کهي م...) و ي خواه و اصالح طلب اسالميگرفته تا خودمختار
 ي انتخاباتي هستند و، در نتيجه، از هم اکنون روشن است که در فرداي بر ايدئولوژيمبتن

 که وجه فارق يدر واقع، در جامعه ا.  رساند چه خواهند کرديکه آنها را به قدرت م
 هم يباشد انتظار)  کندي نمي، فرقي و آن جهانياين جهان (ي اش ايدئولوژيس سياينيروها

 . توان داشتيجز بازتوليد استبداد نم
 جامعهء ما اينگونه بحث ها نه مطرح شده و نه ي سياسيمتأسفانه، در حوزه ها

 هيچ اما و ي دهند که بيران ما ترجيح م کند و اغلب سياست مداي پيدا ميتردگگس
و » انتخابات آزاد « و»يدموکراس«  همچوني استوره ساز مفاهيم کارخانهءبوق در يچرائ

 ؛ندساز عصر جديد مطرح ي سياسيفاهيم قدس همچون مبدمند و آنها را »اکثريت يرأ«
 يکبار ي هايدموکراساين نوع  استقرار ي نفس تازه کرده و به فرداي آنکه لمحه ايب

 به اين آنها.  کنندانديشه آزاد هم ي هاتخابات اناولين و آخريناينگونه   و انجاممصرف
که البد  ( حزب و دار و دسته و انديشهء آنان، انديشند که اگر در آن انتخابات آزادينم

 برنده نشد و رقيبشان از !) حقوق همهء مردم هستنديشديداً ملتزم به احترام و پاسدار
ه اين رقيب اجازه دهد  کخواهد داشت وجود ي آزاد بيرون آمد چه تضمينيصندوق رأ

، جدا از ياو  ديگر آماده سازند؛ ي انتخاباتيآنان همچنان فعال بمانند و خود را برا
 ي رفتن به پا ازشنيز، پيحاضر در اپوزيسيون يک حکومت مطلقه  حريفان حکومت، خود

  از آنها، هريکي پيروزي در پ، دهند کهي م به يکديگريچه ضمانت، ي رأيصندوق ها
 قرار گيرند و ي ديگر مورد احترام و پاسداري ها و فرهنگ هايوق و آزادهمهء حق
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 توان ينشوند و اگر شد چگونه م» ي و ناخوديخود«م التکرار مشمول قانون داي
  .حکومتشان را سرنگون کرد

جستن و  يب و ، هاي سخن گفتن از اين تمهيدات و پيش بيننبنظر من، بدواما، 
 نيست جز ي و انتخابات آزاد چيزي گفتن از دموکراس کردن ضمانت ها، سخنياجرائ

 خواهد و محظورات يفقط آنها را م» ملت« انديشند ي که مي صرف کسانيماجراجوئ
به  اين کار هم نه يبرا. انتخابات که کنار زده شود آنان از صندوق بيرون خواهند آمد

در اين ديدگاه . ايطشر با ي آشنائ بهمظنه زدن اوضاع و نهبه ، نه محتاج اند ينظر سنج
ناظر بر ، »اکثريت مردم«و يا، اگر با انصاف تر باشيم، » مردم «يمفهوم قدسخيالپردازانه، 
واجد عصمت پيامبران شده اند و هيچ اشتباه » يدسته جمع« است که يآدميانتصور وجود 

  کنند، آدم صادق راي خود را درک مي کشند، منافع ملي کنند، مو را از ماست ميمن
 ي که به صندوق مي رائيدر درست توان ينم دهند و يبالفاصله از آدم شياد تشخيص م

  .اندازند ترديد کرد
 يباقرزاده نمونهء اعالدکتر  يسخنان دوست قديمم آقا بخصوصدر اين ميان، 

 در يحثونه بگ وارد هيچ کهياست؛ نگاه» نظر اکثريت«و »  مردميرأ«نگاه رمانتيک به 
 شود و ي کل جامعه نمي اکثريت برايقرار رأ انتخابات آزاد و است ازي ناشمورد عواقب

 .  سازديمحدود م» ماقبل انتخابات« خود را به مرحلهء ي هايهمهء نظريه پرداز
 ييم مقدس مزبور معيار باقر زاده با همين نگاه رمانتيک است که از مفاهيآقا

:  نويسندي و چنين مح کرده نيز مطر هادميان دموکرات از غيردموکرات آتشخيص يبرا
 خود را ءفهين وظياول) ك داشته باشدي دموكراتيها  اگر آرمان(خواه  ك دموكرات آرماني«
 يها ن آرمانين حق انتخاب مردم مبارزه كند، تا مردم بتوانند بي تأميند كه برايب ين ميا

 كه مردم حق رديپذ ياو م. پسندد انتخاب كنند ي كه او نميگري ديها مطلوب او و آرمان
خواهند كه  يمان را ممردم ه"ن كه ينان به ايتواند به صرف اطم يدارند اشتباه كنند، و نم

 يها آرمان. ل شودي او بر مردم تحميها  شاهد آن باشد كه آرمان"خواهد ياو م
دارند كه به صورت )  در جامعه رايداريو توان پا(ك ي ارزش دموكراتيك او وقتيدموكرات
) ل آنيتحم= (له يوس) تحقق آرمان= (د او، هدف ياز د. ابندير جامعه تحقق ك ديدموكرات

 است، و سلب حق يه و الزم دموكراسيداند كه انتخاب شرط اول ياو م. كند يه نميرا توج
 .»خواند ي نميانتخاب مردم با دموكراس
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 يرا هم نوع» ي خواهيدموکراس« باقرزاده در عين حالي که يآقابدينسان، 
 دانند، يم)  استي از ايدئولوژي پيروي ما به معنايکه در ادبيات سياس(» ي خواهآرمان«

 يآرمان ها «يبايد دارا» دموکرات آرمانخواه« گذارند که يک يو شرط هم م
 ي آرمان هاي که دارا"دموکرات آرمانخواه"يک که معلوم نيست (باشد » دموکراتيک

 پردازند که اگر يگز به اين نکته نم هر،) استي ديگر چگونه جانورنباشددموکراتيک 
 ي اپوزيسيون فعال امروز ما را تشکيل ميکه بدنهء اصل (» آرمانخواهيدموکرات ها غير«

، از صندوق » دموکراتيکي فاقد آرمان ها خواهي هادموکرات« همان ي، و يا حت)دهند
 دند، خود بر کل جامعه شيغول تحميل نظر و ايدئولوژ و مش آزاد بيرون آمدنديرأ

 . با تحميالت آنان چه بايد کرد»انتخابات آزاد« اين يفردادر تکليف چيست و 
 به شرط و  ماي سياسينيروها که ي کنم تا زماني فکر مبه داليل باال است که

، سر و کار ما همچنان با  نپردازند» آزاد انجام انتخاباتيفردا« يشروط الزم برا
ما هرچند دهه يکبار با خون دادن بدبخت ت  است که ملي يک بار مصرفي هايدموکراس
داده   از دست، مستعجلي آزادي در بهارها، آن را هر بارو رسيده به آن يو جانفشان

 .است
 و انتخابات آزاد، به اين ي دموکراسي ناگزيريم که، قبل از خواستاربنظر من، ما

 بقدرت ي براينردبام» يبزرگواژهء سياس« توانيم از اين دو ينکته بيانديشيم که چگونه م
 ستيز و يناخود و ،ي، ال اله اال الهي تکخدائيرساندن ايدئولوژيست ها و اسالميست ها

 که فقط ي مرموز اکثريتي ديکتاتوري زير دست و پارا» ديگران«فرهنگ کش نسازيم و 
 .کنيم له ندر خيال ما به اقدامات ما دل بسته است

» انتخابات آزاد«يک  انجام ير دو سو در ه معنا دارد کهي تنها وقتيدموکراس
 باشد ي اقليت ها و دگرانديشاني هاي حافظ حقوق و آزادداشته وو حاکميت  و نفاذ يکارائ

 بيشتر باشد اما تفرق ي از اکثريت انتخاباتي شان حتي عددکه اگرچه ممکن است جمع
از آنان )  استيکه در جوامع ديگر نشان از وجود جامعهء چند صدائ(نظر و عملشان 

 دارد ي نه حکومت برآمده از اکثريت با اکثريت مشکلاال و. سازديرا م» اقليت ها«پديدهء 
 . و نه اکثريت با حکومت دست ساز خويش

 يمعنادر نزد ما معلوم است که م ي کنيعمل م انديشيم و يماينگونه که ما اما 
ء شومش را در که سايه يانهمدرست  اکثريت؛ ي نيست جز ديکتاتوريچيز يدموکراس
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 آن  کهمعلوم نيستهيچ  بر کشورمان گسترده ساخت و هنوز هم پنجاه و هفتسال 
 تبديل شده هشتاد و شش اثر سال ي ببه اقليت پنجاه و هفتسال   اقليت براندازاکثريت

 .باشد
 

فقط به مسئله من  مقالهء حاضرکه در تذکر دھم  ینجاناچارم اين نکته را ھم :يک توضیح الزمـ * 
م و اال برايم شته ا مطرح شده توجه دا پاريس نشست که از جانب» اکثريتي و رأيراسدموک«

 ي سیاسيروشن است که نشست پاريس قبل و باالتر از ھرچیز به ما نشان داد که فضا
 خواھد ھمه چیز ي و در میان اين دو مدار مبودهاپوزيسیون ايران در دو مدار گرانسنگ سرگردان 

 ي و رأي از اين دو مدار مفھوم دموکراسييک. حل و فصل کند» شاهللا گربه استان «يرا با دعا
بخود وعده و من  ، آنگونه که در اين نشست مطرح شد؛ مفھوم فدرالیسمييگراکثريت است و د

توضیح  مشبع يبصورت و نظرم را پرداختهنیز  و مشکالت آن يدر آينده به اين دومکه   امهداد
 .دھم
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