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 : مقدمه
انتخابات شوراهای شهر و روستا در نهم اسفند ماه نتايجی غيرمـتـرقـبـه               

برای هرکس که اندکی از افکار عمومی در ايران اطـالع داشـت و             .   نداشت
اصوال به افکار عمومی مردم اهميت و ارزشی قائل بود، درک اين واقعيـت              

بسياری حتی اين برخورد مردم را در انتخابـات دوره دوم             .   دشوار نبود 
هر چند در آن انتخابات خـاتـمـی      .   رياست جمهوری خاتمی انتظار داشتند    

در .   رای بيشتر هم آورد، ولی اين افزايش رای ربطی به کارنامه او نداشت            
آن انتخابات بسياری از کسانی که در دوم خرداد به خـاتـمـی رای داده            

 . بودند، اصال در انتخابات شرکت نکرده بودند
 اسفند ماه، جدا از تفسير هائی از نوع ۹امتناع مردم از شرکت در انتخابات       

، دو نوع تحليل شده "   خود زنی" تفسير پرخاشگرانه آقای ابراهيم يزدی به  
 : است

در نوع اول، برخی دليل اين امتناع را  دلسردی مردم از اصـالح طـلـبـان               
دانسته اند و برخی ديگر ، اين امتناع را نـاامـيـدی مـردم از اصـالحـات                      

طبيعی است که هر دو اين تـفـسـيـر هـا، در                .   درحکومت تفسير کرده اند   
چارچوب اصالح طلبان درون حکومت و نيرو های هـم سـو بـا آن هـا                     
درخارج از حکومت رايج است و درعين داشتن عياری از واقعيت، اما بيان             

اين که اصالح طلبان حتی به وعده های خود در حد هـمـان        .   همه آن نيست  
شعار های بی رمق شان در مورد حکومت قانون در چـارچـوب هـمـيـن                 

ولی قضاوت دوم در ايـن کـه            .   حکومت هم عمل نکرده اند، شکی نيست      
مردم از اصالح در حکومت نااميد شده اند، متکی بر اين پيش فرض اسـت     
که رای به اصالح طلبان، در چندين انتخابات بعد از دوم خرداد، رای اميـد               

اين فرض اگر در مورد بخشـی از      .   به اصالح از درون حکومت بوده است      
رای مردم به اصالح طلبان صادق باشد، در مورد بخش مهمی از ايـن آرا                

همه آرائی که از دو خرداد به بعد به حساب اصالح طـلـبـان    .   صادق نيست 
ريخته شد، الزاما رای به اصالح حکومت نبود، بخش اعظم اين آرا هـمـيـن                
طور که در امتناع اخير مردم از شرکت در انـتـخـابـات نشـان داد، رای                     

به رکن اصلی  حکومت روحانيت و در راس        “   نه” اعتراضی مردم و رای     
اصوال مساله اصالح طلبان حکومتی از زمانی جدی شد        .   همه ولی فقيه بود   

که نيروی عظيم مخالف استبداد مذهبی انتخابات رياست جمهوری را بـه             
تصفيه حساب با مدافعان سر سخت اين استبداد تبديل کـرده و بـا آراء                  

در عين حـال  . خود نماينده رسمی روحانيت حاکم را از دور خارج ساختند 
نتيجه ديگر اين کار آن بود که به نيروی ديگری که طی چندين سال قبل از            
آن انتخابات بتدريج از مواضع حکومتی بيرون رانده شده بـود، دوبـاره               

اصالح طلبان حکومتی در مصاف مردم با حکومت در پـای    .   جان بخشيدند 
صندوق های رای از خال عدم حضور نيروی ديگری در انتخابـات تـحـت                
کنترل حکومت، بهره ور شدند و يکشبه صاحب ميليون ها رای و پسـت                 

آن ها در ادامه اين جريان، مجلس را هم بر سـهـم             .   های مهم دولتی شدند   
خود در قدرت افزودند، اما نه نماينده جنبش مردم بودند و نه مـنـعـکـس                   

آن ها از سرسپردگان همين نظام استـبـدادی     .   کننده نظر مردم در حکومت    
بودند و خود در تثبيت آن نقش مهمی ايفا کرده بودند و در طول اين سـال     
ها نيز بزرگ ترين دغدغه شان نه گردن نهادن به آرائ مردم، بلکه قبل از                

رای به اين لشگر شکست خـورده      .   همه حفظ همين نظام فرتوت بوده است      
در جمهوری اسالمی بيش از آن که رای به خود آن ها باشد، رای نـفـرت             

 . به جناح اصلی حکومت و درهم شکستن نقشه های سياه تر آنان بود

در برخورد نوع دوم، شرکت يا عدم شرکـت مـردم در انـتـخـابـات در                  
تحليـل از انـتـخـابـات از            .   جمهوری اسالمی چندان نقشی بازی نمی کند      

عناصر درونی تحرک آرائ مردم استنتاج نمی شـود، در ايـن نـوع از                    
برخورد، انتخابات در حکومت اسالمی تحت هر شرائطی و با هر ميزان از             

شرکت مردم افتادن در دام فريـب و عـدم       .   شرکت مردم يک نمايش است   
تنها وجهی که در اين نـوع از          .   شرکت شان، درک واقعيت اين فريب است      

برخورد به شرکت يا عدم شرکت مردم در انتخابات وجود دارد، صـحـت        
اين واقعيت است که امر انتخاب در جمهوری اسالمی آزاد  نيست و تـالش    

ولی اين که همواره انتخابـات در    .  رژيم برای تبديل آن به يک نمايش است 
جمهوری اسالمی يک نمايش بوده است، يک قضاوت ناصحـيـح و فـاقـد                 

ارزيابی آماری از تحرک آرائ مردم طی سـال هـای            .   استدالل عينی است  
بعد از انتخابات مجلس پنجم گويای اين واقعيت است که بازی مـردم بـا                 
کارت رای در برابر حکومت اسالمی از مدت ها پيش آغاز شـده اسـت و             
امروز بعد از شرکت وسيع مردم در انتخابات مهمی مثل رياست جمهوری         
و مجلس، عدم حضور در پای صندوق های رای در انتخابات شـورا هـا                 
بازتاب خاص خود را دارد و قبل از همه عدم مشروعيت حکومـت را نـه                  

فـرامـوش   .   فقط آشکار، بلکه به نتيجه ناگزير هر تحليل جدی تبديل می کند      
نبايد کرد که جمهوری اسالمی هم چنان مدعی است که در جـريـان يـک                  

 .  درصدی مردم تاييد و سپس مستقر شده است۹۹رفراندوم و با آرائ 
 

 آرا مردم و جمهوری اسالمی 
اين که جمهوری اسالمی با آرائ مردم مستقر شده است، اگـرچـه بـرای             

اگرچه آن روز کـه       .   اکثريت همين مردم يک واقعيت تلخ، اما واقعيت است        
اين جمهوری به رای گذاشته شد، حتی خود دست اندرکاران آن هم چندان        
تصوير روشنی از آن نداشتند، برای مردم هم نمی توانست روشن بـاشـد              

اکنون اما اين هـيـوال       .   که تحت اين عنوان چه هيوالئی می تواند زاده شود         
نزديک به ربع قرن از حيات جامعه ما را زير سيطره خود داشته اسـت و                 
در اين مسير طوالنی کارنامه سياهی از سرکوب و کشـتـار و غـارت و                   

اما هر کاری کرده است هنـوز  .  ويرانی کشور از خود برجای گذاشته است 
نتوانسته است، اتکا حتی صوری به رای مردم را کنار گذاشته و فقـط بـا                 

کم نيسـتـنـد کسـانـی در           .   اسالميت خود بر سرنوشت جامعه حکم براند      
حکومت اسالمی که انتخاب در موقعيت های حساس اين حکومت را منتفی            
می دانند و علنا از مردم به عنوان صغار و نيازمند به راهـنـمـا و رهـبـر                      

از جمله اين افـراد،    .   برگزيده از جانب يک قدرت مافوق طبيعی دم می زنند     
مقامات رسمی حکومتی مثل رئيس مجلس خبرگان رهـبـری جـمـهـوری                
اسالمی است که علنا اعالم داشت که حتی وظيفه خبرگان رهبری هـم کـه            
بيشتر برگزيده شورای نگهبان منتصب رهبر هستند تا مردم، نه انـتـخـاب            

هرچند کسانی از جناح راست حکومت بـارهـا      .  که جستجوی رهبری است 
تعويض جمهوری اسالمی با حکومت اسالمی را مطرح نموده اند، اما هنوز            
. هيچ کس به خود جرات نداده است که رسما از لغو رای مردم دفاع کـنـد                 

هرچند در عمل اين رای عمدتا طی سال های اخير، آن جا کـه بـا قـدرت               
محافل حاکم در تضاد افتاده است، به هيچ گرفته شده است و نـتـايـج آن                  
. حتی در چارچوب تنگ درون حکومت هم، به رسميت شناخته نشده اسـت      

اما عليرغم اين، رای مردم به عنوان تنها نشانه جمهوريـت در حـکـومـت                  
اسالمی، در مصاف همه جانبه مردم با حکومت، جايگاه ويژه ای يـافـتـه                 

 .است
 اگر اندکی به تاريخ تحوالت سياسی در ايران دقت کـنـيـم، مـردم ايـران           
همواره با حضور در خيابان ها به تغيير در رژيم دست زده و يا هر تغيير         

اما از   .   ديگری در اوضاع سياسی را به حکومت های وقت تحميل کرده اند        
دوم خرداد به بعد، رای مردم به عنوان يک عرصه جديد حضـور مـوثـر                  

از انـقـالب   .   مردم، وزن جديدی در معادالت سياسی کشور پيدا کرده است  
مشروطيت تا دوم خرداد هيچ گاه آرائ مردم در پای صندوق هـای رای                

 

 رای مردم و آينده ايران 
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کنار گذاشته شدن ناطـق نـوری از ريـاسـت           .   منشا اثر جدی نبوده است  
جمهوری از پيش تعيين شده، اولين نتيجه مهم در تاريخ انتخابات در ايران    

مردم ايران برای اولين بار با رای خود و از طريق انتخابات، معادالت             .   بود
در .   قدرت در حکومت را به هم ريختند و با قدرت اعالم حضـور کـردنـد               

سال های بعد از اين انتخابات هم اين مصاف منفی در مقابل بـخـشـی از            
 اسفند ماه اين حضور با عدم حضور جـهـت     ۹حکومت ادامه يافت، اما در      

گيری خود را در ابعاد کشوری و بويژه در شهر های بزرگ نشان داد و                 
 . زير پای جمهوری اسالمی را خالی کرد

 

 آرائ مردم و چشم انداز آينده 
شکی نيست که مشروعيت هر حـکـومـتـی کـه مـدعـی دمـکـراسـی و                         
مردمساالری و اتکا به رای مردم است، اول از همه برخـورداری از ايـن                 

حکومتی که در پايتخت کشـور    .   رای و به اين وسيله پشتيبانی مردم است       
 درصد مردم در پای صندوق های رای مواجه اسـت و             ۱۲با حضور فقط    

هم چنان بر حکمرانی براين مردم اصرار می ورزد و مدعی است که عـدم               
يعنی ولی فقيه ندارد، بيـشـتـر    "   اسالم"   و يا "  دولت"حضور مردم ربطی به  

از آن که سر کسی را کاله بگذارد، در صدد گول زدن خود به قصد خـاک                 
 . پاشيدن بر چشم مردم است

، اگرچه خود خدای مجـسـم در هـيـات          ۵۷با سقوط شاه ذل اهللا، در سال        
خمينی بر تخت نشست و هر آن چه را که پيش از آن در تخيل هـم نـمـی                     
گنجيد، در عمل و به نام حکومت اهللا بر روی زمين پياده کرد، اما نتوانسـت      
بعد از آن شورش بزرگ عليه ذل اهللا، فقيه نايب اهللا را نيز از رای مردم بـی            
نياز کند، انتخاب رهبر حکومت اهللا را به دست مجلسی سپرد که دست آخر        

رای مردم در جمهوری اسالمی اگـرچـه   . با رای مردم رسميت پيدا می کند 
در سال های آغازين آن همواره در خدمت اين حکومت بود، امـا بـعـد از           
پشت سر گذاشتن يک دوره فترت طوالنی از اوائل دهه شصت تا نيمه دوم          

پيدايش شعار مـردمسـاالری     .   ، به سالحی عليه حکومت تبديل شد     ۷۰دهه  
دينی در درون حکومت اسالمی تالش بخشی از حکومت برای جلوگـيـری             
از جهت گيری رای مردم بر عليه حکومت از يک سو و قبل از همه در ارائه         
تصويری دگرگون و مردم پسند از جمهوری اسالمی و فاصله گرفـتـن از      

هر چند طـراحـان ايـن ايـده خـود از دسـت                   . كارنامه اين حکومت بود 
اندرکاران تاکنونی و جزئی از تاريخ اين حکومت مستبد بـوده و هـنـوز                  

اما آن ها نيز به اين واقعيت پی برده اند که حفظ جمهوری اسالمی         .   هستند
در شکل و شمايل کنونی آن ديگر امکانپذير نيست و برای آينده حکـومـت               
مورد نظر شان بايد فکری بکنند و می کوشند با تبديل استبداد ديـنـی بـه                  
مردمساالری دينی و با جلب رای مردم امکان حفظ اين حکومت را فـراهـم            

آن ها در طول چند سال گذشته بخشا بـا بـرخـورداری از يـک                    .   نمايند
موقعيت استثنائی و به برکت شرائط ضد دمکراتيک حاکم بر انتخابات در             
جمهوری اسالمی، بدون آن که رقيبی جدی در صحنه جذب آرائ مـردم               
داشته باشند، با کسب اين آرا بخت خود را در پياده کردن مـردمسـاالری               
دينی مورد ادعايشان آزمودند و نتيجه اين آزمون شکست وحشتناک ايـن            

اولويت در دين و حکومت دينی در هر حال نه          .   نيروها در عرصه عمل بود    
اين که اکثـريـت مـردم يـک         .   با رای مردم، بلکه بر احکام ثابت دينی است      

کشور دارای فالن اعتقاد دينی باشند، الزاما به اين مفهوم نيست که آن هـا               
. مروجان آن دين را به حکومت بر سرنوشت خود و کشورشان بگـمـارنـد    

مردم برای اداره نه فقط مملکت حتی امور عادی زندگی روزمره خود قبـل              
از آن که به احکام دينی رجوع کنند، از منطق زندگی روزمره خود حـرکـت    

امروز ديگر هيچ کس برای تصميم گيری در مورد يک مـعـاملـه               .   می کنند 
به سراغ مسجد محل و مالی ده نـمـی رود،         . . .   تجاری يا انتخاب شغل و      

وانگهی چه کسی گفته اسـت کـه در         .   بلکه با منطق خود تصميم می گيرد    
کشوری با مردمانی از مليت ها، مذاهب و اديان مختلف، متوليان يک نحلـه              

در اين گونه حکومت ها بـا  .  از اسالم بر همه ديگر بايد ارجح شمرده شوند 

هر اندازه ادعای مردمساالری دست آخر آن چه که ساالری می کنـد، نـه                
در حکومت متکی بر دين و از جـملـه در          .   مردم بلکه در نهايت دين است     

جمهوری اسالمی از هر نوع آن، منشا حکومت در نهايت نه مردم، بـلـکـه                 
و اين تلقی از حکومت با مردمسـاالری در تضـاد و         .   ماورای مردم است 

مردمساالری يعنی حکومت منبعث از آرائ مردم متـکـی بـه      .   تناقض است 
 ! اراده مردم و پاسخگو به مردم

اگر آرائ مردم برای مدافعان حکومت اسالمی و هر حکومت ايدئولـوژيـک             
و مذهبی از نوع آن، فقط تا آن جا حائز اهميت است که در خدمـت حـفـظ              
اقتدار يک گروهبندی خاص مذهبی يا غيره قرار بگيرد، برای منافـع خـود               
مردم اين گروه بندی ها مضر و عامل بازدارنده در تحقق آرزو ها و آمال               
حاکميت اراده مردم بر سرنوشت خويش است و همواره اراده ای ورای         

 . اين اراده وجود دارد که در مقابل خواست های مردم می ايستد
آرائ ميليونی مردم که بی هيچ صدائی تک تک به صـنـدوق هـای تـحـت             
سيطره استبداد ريخته می شوند و يا از ريخته شدن آن ها به اين وسعـت                
ده ها ميليونی امتناع می شود، خود وقتی که به ابعاد اين ميليون هـا مـی              
رسند، به طنين سهمگينی تبديل می شوند که هر گوش ناشنوائی را نيز بـا               

 . فرياد خود شنوا می کنند
اگر تاکنون در کشور ما يک راه برای تحميل تغييرات دلخـواه مـردم بـر                  
حکومت ها شاخته بود و آن حضور در خيابان ها بود و از مشـروطـيـت                
تاکنون همواره هر تغييری با اين حضور همراه بوده اسـت، امـروز رای                
مردم راه جديدی را نيز گشوده است و آن مسير تحميل اراده اکـثـريـت                  

اگر با .   مردم بر حکومت از طريق اعالم آن در پای صندوق های رای است            
رای مردم می تواند جمهوری اسالمی جايگزين رژيم شاهنشاهـی شـود،              
طبيعی است که با مراجعه به اين آرا هم جايگزينی جمهوری اسالمی با هر              

 . حکومت دلخواه ديگر مردم ميسر باشد
 اسفند به وضوح نشان داد که انتخاب مردم نه جمهوری اسالمی و جناح              ۹

های داخلی آن و حتی نهضت آزادی در چارچوب آن، بلکه بيرون از ايـن                
چارچوب و در حيطه ای فراتر از بن بست جهنم جـمـهـوری اسـالمـی و           

 . ورای يک حکومت دينی حتی از نوع اصالح شده آن است
 

 نتيجه 
 می افتاد، چنـدان  ۷۶ اسفند، قبل از دوم خرداد ۹بدون شک اگر اتفاقی مثل     
 ۷۶اما امروز بعد از آن حادثه بزرگ در سال    .   جلب نظر کسی را نمی کرد     

 .  مفهوم ديگری پيدا می کند۸۱خود اين تحريم انتخابات در سال 
مردم کشور ما با آرائ خود در پای صندوق های انتخاباتی تحت کنـتـرل                
حکومت اسالمی طی سال های اخير، عرصه جديدی را در چشـم انـداز                 

راهی ديگر ورای راه  قيام و شـورش در            .   سياسی کشورمان گشوده اند   
خيابان ها و حمله به پادگان ها را در مصاف با يکی از سياه تريـن رژيـم             

چه با حضور غير مترقبه شـان هـم چـون دوم               .   های مستبد آزموده اند   
، نشـانـه     ۸۱ اسـفـنـد      ۹ و چه با عدم حضور گسترده شان در          ۷۶خرداد  

قدرتمندی از تصميم جمعی را به نمايش گذاشته اند که نشان از رشـد و                 
بلوغ سياسی در اقشار وسيعی از جامعه ما دارد که می توانند بـا قـدرت          
تشخيص و تصميم گيری خود در مقاطع حساس، تضمينـی بـرای ادامـه                

 . کاری و کارکرد يک جامعه دمکراتيک به مفهوم اخص و رايج آن در جهان باشد
از اين رو نيز، خواست به رسميت شناختن حق حاکمـيـت مـردم و حـق             
بالمنازع مردم در تعيين نوع حکومت و تعويض و تغيير حکومت ها با رای           
خود، به عنوان يک خواست بنيادی در مبارزه برای دمـکـراتـيـزه کـردن               
جامعه، پيوندی ناگسستنی با به رسميت شناختن نتيجه رای آزادانه مـردم         

امروز جمهوری اسالمی مهم ترين سد در       .   و احترام به انتخاب آن ها دارد      
 . برابر بيان رای آزادانه مردم و به کرسی نشستن اراده مردم است

 ۹اين واقعيت را مردم در انتخابات چندين سال گذشته و از جـملـه در              
 . اسفند ماه، با امتناع از حضور در پای صندوق های رای اعالم داشته اند
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