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ها و  طرح فراخوان، طرحي با ناگفته
 آغازين    اما نقطه  يك ُبحران،،اهبامات

 ديگري براي انديشيدن
 

  دآرت حسن آيانزاد-آملان 
  2004 دسامرب - 1383آذرماه 

 
 پرسي مهچنـان گـرم       گفت و شنود پريامون فراخوان ملي مهه      

در اين ميـان، ابـراز نظـر دگرانديشـان          . ادامه دارد 
 سـوي گروههـا و سـازمااي        ردي و يا از    ف  سياسي بگونه 

سياسي اپوزيسيون در درون و برون مرز ، نه تنها برخي           
طراحان آن بيانيه، بلكه خيل مدافعني نابردبـارش را         از

آفـرين برانگيختـه      زده و تـنش     هاي تند و شتاب     به واآنش 
آنان جباي درنگ در گفتمـان پريامونيـان نامهاهنـگ          . است

يازيده، پنداري آن طرح آه     » اماهت«خود، دست به ابزار     
گـران دوم خـردادي و        از سوي خنبگاني از طيف چپ، اصـالح       

طلبـان    و خبشـي از مجهـوري     ) حزب مشروطه (خواهان    مشروطه
ارائه شده، حقيقيت است مطلق و اهلي، آه انتقـاد و يـا             

انـدازي و آارشـكين و        رد آن ُآفر است و ناسپاسـي، سـنگ        
  ؟!!بدزباني

يادداشت هفته، مشـاره    (ر آيهان لندن    و با آمال تأسف د    
» يـك شـعار فـراگري     «زير عنوان   ) 1383 آذرماه   19 -  1035

 امروز آه راهي باز شده اسـت،        …اين چنني ميخوانيم آه     
 و  …اندازنـد    مـي   آساني از چپ و راست در اين راه سـنگ         

 ...سپس نويسنده اين نوشتار بـه درسـيت اشـاره ميكنـد           
ز اتفاق آنند، تصور بـاطلي      تصور اينكه مهگان در مهه چي     

چنني چيزي در ميدان وسيع رقابتهاي سياسـي هرگـز          . است
 و به باور ما، برپايه مهـني منطـق و خـرِد             …حاصل منيشود 

 آن خنبگان و طراحـان بيانيـه فراخـوان           سياسي است آه،  
نبايد از منتقدين خود، اين خواست و انتظار را داشته          

لب فروبندنـد و    » هوحدت آلم «باشند، آه آنان بر سياق      
 آيسـت آـه بـه        براسيت،. سخين نامهاهنگ بر زبان نياورند    

دموآراسي بـاور بـدارد، ويل حبـق تعـيني سرنوشـت، يعـين              
مراجعه به راي و نظر مردم در يك فضاي سياسـي بـاز و              

 ُحرمت نگذارد؟ پس باور به دموآراسـي بايـدهايي           آزاد،
 آزاد مردم   اش حق گزينش    ترين  را هبمراه دارد، آه بنيادي    

گرايي است آه، حبقوق اقليت دگرانديش         آثرت  در يك جامعه  
  . احرتام گذارده ميشود

بنابراين مراجعه به آراي مردم، چه بگونه پرسشي و يا          
پرسشهايي و يا هرگزينش ديگري، تنها يك شـعار نيسـت،           

» حمور مبارزه و نقطه اتصال گروههـاي خمتلـف        «آه بگونه   
ه و نقطه اتصـال و يـا مهرايـي          حمور مبارز . تعريف گردد 
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دگرانديشان، احتاد عملي است برخاسته از پذيرش اصول و         
گـريي     در راستاي شكل    مشرتآاتي آه راهُبردارند و هدفمند،    

يك پيكار گسرتده سياسي مردمـي بـا ارائـه راهكارهـاي            
در فضـاي سياسـي حـاآمي، آـه         . بر اين بـاور   . مبارزه

 بيشـرتين ابـزار     طراحان فراخـوان و پشتيبانانشـان از      
هـاي ايـنرتنيت و خنبگـان         هاي گروهي و سـايت      تبليغ رسانه 

ــه  ــپ و ميان ــي چ ــاعي و فرهنگ ــي و اجتم ــت  وسياس  راس
 آه متامني    برخوردارند، شرط اخالق و مداراي سياسي نيست،      

شان را به چوب اهتام مششـري برآشـي و آارشـكين و               منتقدين
  . اندازي ببندند سنگ

نگـاري     براي نويسنده و روزنامـه     ما با متام احرتامي آه    
زاده   برجسته و ايراندوسيت ُپرمهـر چونـان علريضـا نـوري          

» يـك هفتـه بـا خـرب       «دارمي و بررسي آلي ايشـان را در         
 ، از زاويه نگرش تاريخ مبارزات بـيش         1035آيهان مشاره   

هـا    هـا و ناآـامي         شكسـت   با از دو دهه اپوزيسيون، آه    
در برآوردي آه ايشـان     مهراه بوده، درست ميدانيم، اما      
. آوايي ندارمي   اند، هم   در پايان نوشتار خود ارائه داده     

شان از دوم      آجنا آه ايشان در حتليل درست      -  الف  زيرا آه، 
حـاال نيـز طـرح       «…، باين فرايند مريسند آـه       76  خرداد

اغلـب  (رفراندم حقيقيت اسـت آـه منكـران آن در واقـع             
 آه ديگر نه آبرويي      اند،  مهصدا با رژميي شده   ) ناآگاهانه

ميگوييم معنـاي ايـن سـخن       » …دارد و نه حريف براي گفنت     
اينست آه، اين طرح حقيقيت است مطلق و وااليي، آه اگـر            
دگرانديشان آنرا آنچنان آه هست نپذيرفتند و يا حتـا          

اند، آـه از       آنگام مهصدا با رژميي شده      آنرا رد آردند،  
 اين گفتمان مشـا      ز،زاده عزي   آقاي نوري . آن نفرت دارند  

خــواهي دارد، آــه نــه تنــها    حكايــت از نــوعي متاميــت
انديش ميگريد، بل ميخواهـد  ِشـگردي          گزينش را از دگر     حق

  . وري را به او حتميل آند گرايي در انديشه از اراده
آوري امضـاهايي      مشا ميفرماييد، آه هدف اين طرح مجـع        - ب

و بـار    آـه ميتوانـد بـه يـك مـنت پيشـنهادي اعت              است،
املللي بدهد و وقيت متين با هزاران امضاء آه           مشروعيت بني 

هـا و     در ميانشان خنبگان سياسي و فرهنگـي از مهـه طيـف           
 سياسي و فرهنگي ديـده ميشـوند، در         ،گروههاي اجتماعي 

برابر رهربان آشورهاي بزرگ و صاحب نفوذ جهان گذاشـته          
ق شود، هر نوع خمالفيت با اين طرح، مبنزلـه تأييـد مطلـ            

 خنست اينكـه از پـيش روي گـذاردن          …رژمي واليت فقيه است   
اي   اين طرح در برابر رهربان آشورهاي جهـان چـه نتيجـه           

ميخواهم بگريمي؟ دو ديگر اينكـه موافقـت و يـا خمالفـت             
 چه مشكلي را در راسـتاي جنـبش آزادخيـواهي ملـت              آا،

ايران حل ميكند؟ آيا مگر اين رهـربان آشـورهاي بـزرگ            
 ســال آــه از 27يژه احتــاد اروپــا در ايــن جهــان و بــو

پرور و مافيايي ميگذرد، بـه        موجوديت اين رژمي تروريست   



3  

اند؟ آيـا مگـر       اش پي نربده    ماهيت استبدادي و ضدانساني   
دادگاه ميكونوس در برلن سران رژمي را نزديك بـه هفـت            

 متهم به دخالت در آن جنايت هولناك ننمـود؟           سال پيش، 
ــردان ــر دولتم ــا مگ ــري و و آي ــوانني ضدبش ــي از ق  غرب

قصاص و سنگسار خـرب      وسطايي جزاي اسالمي قطِع عضو و       قرون
ندارند؟ و بازهم مگر اين رهربان ُخرد و بـزرگ و صـاحب             

 آـه بـيش از       ،76نفوذ جهان از فراينـد دوم خردادمـاه         
بيست ميليون از مردم ايران براي دگرگشـت در سـاختار           

ي گريي رفتند و خامتي     هاي را   استبداد حاآم به پاي صندوق    
باين اميد  بيخربند؟  را بر آرسي رياست مجهوري نشاندند،       

آه برخواست ديرين خود در ايـن گـذار سياسـي در جهـت              
رسيدن به يـك جامعـه مـدني بـاز و آزاد، جامـه حتقـق                

و آيا حترمي گسرتده انتخابات واپسني جملس اسالمي          بپوشانند،
 از نبـود    از سوي اآثريـت مـردم، خـود، سـندي آشـكار           

ــم آن   ــه از چش ــد، آ ــن رژمي منيباش ــي اي ــروعيت مردم مش
زاده عزيز، مشا     دولتمردان بدور مانده باشد؟ آقاي نوري     

آه اين رهربان صاحب نفوذ جهان بويژه         خود نيك ميدانيد،  
 بيشرت بدنبال حفظ منـافع       در آملان و فرانسه و انگليس،     

 انـد تـا دفـاع از ارزشـهاي          اي خـويش    اقتصادي و منطقه  
شـان را خبطـر       جهانشمويل آـه احيانـا منـافع اسـرتاتژيك        

شـان از حـزب       هبرتيـن . مشت منونه خـروار اسـت     . بياندازد
سبزهاي آملان آقاي يوشكا فيشر وزيرخارجه آملان است آه         

هاي شصت و هفتاد يكـي از پيشكسـوتان نـام آور              در دهه 
تظاهرات خياباني برضد آليت نظام حاآمه در آملان بـود          

 اآنـون ساهلاسـت آـه آن گذشـته را بفراموشـي             و ايشان 
سپرده، و در ُپست وآالت و وزارت هراز چندگاهي دل بـه            
دلربي نو ميسپارد و لب به شراب نـاب و سـرزباني گـاه              
آجنا آه نه سيخ بسوزد و نه آباب، حقوق بشر را هم بـه              

و ما نيـك ميـدانيم آـه        . بندد  سفره رنگني خود آذين مي    
اش خباطر حفظ     ن فرانسوي و انگليسي   ايشان بارها با مهگنا   

 بتهران رفته  و با مسئولني        منافع مشرتك رنج سفر منوده،    
  . جنايتكار نظام به خوش و بش نشسته است

و در مهني روزهاي گذشـته صـدراعظم آملـان آقـاي شـرودر              
سوســيال دمــوآرات در ســفرش بــه چــني بــراي برقــراري  

ه مـورد   قراردادهاي دهها ميلياردي اقتصـادي، آجنـا آـ        
هاي گروهي قرار ميگريد، آه چرا در رابطه          انتقاد رسانه 

با زيرپاگذاري حقوق بشـر در برابـر دولتمـردان چـني،            
چيزي بر زبان جاري نساخته، او ميگويد، هـر چيـز آـه             

يعين اينكه  . منافع آملان را حفظ آند، بد منيتواند باشد       
خنواستيم با اشاره به حقوق بشـر خـاطر رهـربان چـني را              

ــيم م ــدر آنـــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــ
آقـاي  . آه منافع آشـورمان زيـر سـئوال رود           اي   بگونه
زاده، در حاليكه منـهم مباننـد مشـا بـه صـداقت و                نوري
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استوارگامي بسياري از پشتيبانان طرح فراخوان، آه من        
شناسم و ميدامن آه آرزويي جز حتقق         آنانرا از ديرگام مي   

 شـان را در     دموآراسي در ايران و سربلندي ملت و مـيهن        
فعاالن ملـي، چـپ،     جهان ندارند، اما اين مهصدايي ميان       

طلب، آه مشا آنرا امـري ميدانيـد،          خواه و مجهوري    مشروطه
آه هرگز منيتوان برايش اگر و اما قايل شد، زيـرا آـه             
در دل رژمي براي خنستني بار وحشت انداخته است، بر خمـرج            
مشرتآي قرارگرفته، آه از شفافيت برخوردار نيست و هبمني         

آـه دگرانديشـان    جهت، هم اهبامـاتي را بوجـود آورده،         
صاحبنظر و دلسـوز را برآنداشـته اسـت، آـه نـوربرآن             

شك اگر قرار بود آه طرح فراخوان         بي. اهبامات بتابانند 
هاي بيشرتين نريوهاي ضداستبداد حـاآم        بر بسرتي از خواست   

از مجله بيان صريح تعيني     (و مردم ايران، خبود شكل بگريد       
ديگـر آن   ،  )پـردازمي   نوع نظام آـه در زيـر بـه آن مـي           

مورد نظر مشا حاصل منيشد؟ آه اآنون با        » مهصدايي و مهديل  «
انتقادات روشنگرانه بسياري از خنبگان سياسي بويژه از        

 چپ از مجله آقايان بيژن حكمت، علي آشتگر، دادامن           طيف
واما . و آوروش برادري، روبروگشته است    ) ماهنامه جتدد (

  :اينك بيان نظر من و مهرزمامنان
يه شفاف نيست و هبمني جهت هم اهبامـاتي را بـه            اين بيان 

  :گونه زير به وجود آورده است
» رفرانـدم «در اين بيانيه به چگونگي برگـزاري         - 1

حتت چـه شـرايط و ترتيبـاتي و از سـوي چـه آسـاني                
  .اي نشده است اشاره

 …در فراز اين بيانيه از مجله چنني ميخوانيم آه           - 2
 اساسـي   براي دستيابي به اين مهـم، تـدوين قـانون         
   …نوين و تعني نظام دخلواه گام اول حياتي است

امــا در پايــان پــس از برمشــاري نامراديهــا و     
عملكردهاي ادهاي برخاسته از قانون اساسي چنني نتيجه        

 مـا امضـاءآنندگان ايـن فراخـوان         …گرفته ميشود آـه     
املللـي    پرسي با نظارت ادهاي بني      خواهان برگزاري يك مهه   

نويس يـك قـانون        موسسان به منظور پيش     سبراي تشكيل جمل  
اساسي نوين، مبـتين بـر اعالميـه جهـاني حقـوق بشـر و               

  .  با راي آزاد مردم هستيم هاي احلاقي آن، ميثاق
پرسي تنها براي تشـكيل جملـس         توجه بفرماييد، آه مهه   

نويس يك قانون اساسي نوين       مؤسسان به منظور تدوين پيش    
يعين ديگر سـخين از تعـني       . است و بس، نه بيشرت و نه آمرت       

نظام آه در فراز به آن اشاره شده است مبيـان نيامـده             
  . است

آنندگان اين سند از طيفهاي       پس چگونه است آه تنظيم    
خواهـان    طلبـان دوم خـردادي و مشـروطه         گـون اصـالح     گونه

تـرين حـق        پادشاهي و مجهوري طلبان بويژه چپ، اين اصلي       
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وع نظـام را از چرخـه        نـ   ملت ايران يعـين گـزينش تعـني       
  اند؟ پرسي مردمي حذف آرده و زيرپا گذارده مهه

به اين پرسش بنيادين بايد مسئولني اين فراخوان به         
اصطالح ملي بـه ملـت ايـران پاسـخ دهنـد آـه چـرا از                 

ا يــك چــنني بــاآنــون اســتخوان الي زخــم گذاشــته و  هــم
ي آـه خشـت اول آن         »احتاد عمل «شگردهايي خباطر منايش يك     

 است يك چـنني هيـاهو و جنجـال           شده غاز آج گذاشته  از آ 
  اند؟ آفريين را برپا داشته سياسي تنش

مهگان براين باورند آه نظام حاآم مجهوري اسـالمي          - 3
از هيچگونه مشروعيت مردمي برخوردار نيست و مهچـنني         

 سال گذشته نشان داده است آـه        26عملكردهاي رژمي در    
ام تن به اجنـام      هيچ هنگ  ،آا حتت شرايط حاآم آنوني    

پرسي آزاد آه فرايندش سـرنگوني نظـام واليـت            يك مهه 
  . فقيه باشد، خنواهند داد

براين پايه به باور ما سلسله مراتـب يـك آـار             - 4
راستني در راستاي رسيدن به آماجي آه در پيش دارمي،          

اش   اي در دستور آار قرار گـريد آـه حتقـق            بايد بگونه 
گـريي      ي در جهت شـكل    هاي سياس   نيازمند احتاد عمل تشكل   

   …يك پيكار پيگري گسرتده سياسي مردمي باشد
  :اين سلسله مراتب از اين قرار است

پرسي خنست در رابطه بـا بـود و نبـود              برگزاري مهه  - الف
  يعين برآناري رژمي.  بله يا نه است- رژمي حاآم

 جملس مؤسسان بـراي      پرسي براي تعيني نظام و تشكيل        مهه - ب
ناگفته پيداسـت آـه بـه مقـدم و          . سيتدوين قانون اسا  

مؤخر آن بايد توجه داشت يعين آن هنگام آه نـوع نظـام             
تعني شد، مناينـدگان جملـس مؤسسـان ميتواننـد بـدور از             
هرگونه تنش و ترفند و جنجال سياسي به تـدوين قـانون            

اي آه برازنده آن نوع نظـام آـه گـزينش يافتـه               اساسي
  . است، بپردازند

ان آـه حاآميـت اسـتبدادي       در اين برهـه از زمـ       - 5
ماليان، سخت زير فشار فزاينده ملي و جهـاني قـرار           

اي از مجلـه در       گرفته و دگرگونيهاي سياسـي منطقـه        
هـاي جداشـده از احتـاد         افغانستان، عـراق و مجهـوري     

شوروي پيشني از مجله اوآراين، گرجسـتان و قفقـاز و           
زدايـي     و فرارود بوجو د آمده  و مهچنني تنش            خوارزم

آغازيين آه پس از مرگ ياسرعرفات در روابط اسراييل         
 رژمي سـرآوبگر ماليـان در       - و فلسطني پديـدار گشـته       

اي   ايران را به انزواي سياسي مطلق آشانده، بگونـه        
. تـر گرديـده اسـت        و تنگ   آه دايره عملش هرروز تنگ    

نگري سياسي نيسـت آـه        بنابراين آيا شرط خرد و ژرف     
ــي  ــق سياس ــه ح ــتهاي ب ــن ماخواس ــان را روش ــر و  م ت

تر بيان بدارمي و تن به يك چنني احتـاد عمـل              قاطعانه
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 خشـت اولـش را آـج         ،نااي آـه معمـار      ظاهر فريبنده 
   ندهيم؟ اند، گذارده

هـاي     خبشي از دسـت انـدرآاران سياسـي و شخصـيت           - 6
ايـن بـه    » فراخوان ملي برگزاري رفراندم   «پشتيبان  

انسـجام  را گامي ارزنده درجهـت      » احتاد عمل «اصطالح  
انـد،    آمـده   نريوهايي آه بر سر اين سفره رنگـني گـرد         

اما بايد به اين پرسش بنيادين هم پاسـخ         . ميدانند
داده شود، هنگامي آه ايـن شخصـيتها و سـردمداران           
ــامهگون،     ــون و ن ــي مهگ ــازمااي سياس ــا و س گروهه

خواهـان و       طلبان دوم خردادي و خبشي از مشروطه          اصالح
از طيف چپ آه هنوز در درون طيف        طلبان، بويژه     مجوري

آوايـي انسـاني و نظـري را          خود آن هم آهنگي و هـم      
 ، تــا بتواننــد بــا انســجام،انــد بوجــود نيــاورده

آنچنـان بياراينـد آـه در         خـودرا    هاي سياسي     تشكل
گـراي سياسـي جـدي گرفتـه شـده و             هـاي آثـرت     رقابت

مهآوردانه دست احتاد بيكديگر بدهند، چگونه از مردم        
ر دارند آه بـه احتـاد عمـل آن اضـداد بـاور              انتظا

آورند؟ آيا با برخورداري از خرد سياسي، هبرت نبـود          
آه درآنار حتـويل آـه در يكسـال گذشـته در راسـتاي              

گريي تشكلهاي مجهورخيواهان بوجود آمـده و آـا           سامان
پيش بسوي يك مهبسـتگي و احتـاد عمـل بـزرگ مريونـد،              

ااي بيشــمار هــا، مســئولني گروههــا و ســازم شخصــيت
پادشاهي هم آوششي در اين جهت بكار ميربدنـد             مشروطه

آه جنبش نوين مشروطه خواهي، خباطر جنـات ايـران از           
هـا و      بـيين   تنش آفرينيهـا، خودحموريهـا خـود بـزرگ        

برانداز بدور مباند و تشـكلي گسـرتده          اختالفات خامنان 
ــروطه  ــكل  از مش ــار تش ــران در آن ــان اي ــاي  خواه ه

   بوجودآيد؟،نمجهورخيواها
هاي گونـاگون اجتمـاعي و        ها از طيف    سامانگريي اين تشكل  

سياسي است آه، نريومنـدي و انسـجام بوجـود ميـآورد و             
جنــبش را بســوي احتــاد عمــل بــر ســر اصــويل متعــارف و 

ناگفته پيدا است آـه برپايـه       . جهانشمول راهرب ميگردد  
  اين احتاد عمل است آه خنبگان و رهربان سياسي بـا تكيـه            
بر نيازهاي ملموس جامعه و خواسـتهاي روزمـره زنـدگي           
مردم و با ارائـه راهكارهـا، مبـارزه را بگونـه يـك              

گـون    هاي گونـه    ون اليه رپيكار گسرتده و سياسي مردمي، بد     
در تـاريخ   . اجتماعي آشانده و آنـرا فـراگري ميسـازند        

هاي بسياري از نـربد       هاي جهان، منونه      مبارزات سياسي ملت  
يك منونـه پـر     .   بر ضد مستبدين وجود دارد     آزادخيواهان

ــتعماري و    ــارزات ضداسـ ــاريخ مبـ ــار آن در تـ افتخـ
طلبانه ملت ايران جنبش ملي شـدن نفـت اسـت در              استقالل

 آـه جبهـه ملـي        بـود، ) خورشـيدي (نيمه دوم دهه بيست     
برآمــده از احتــاد احــزاب و گروههــاي اجتمــاعي و     
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و بـه پـريوزي     سنديكاها و اصناف آنرا رهربي منود         سياسي،
اي آـه پـيش روي مـا قـرار دارد،             واپسني جتربه . رسانيد

مردم مبارز اوآـراين    ) نارجني(جنبش آزادخيواهي اورانژ    
بينيم، آه    ما امروز با چشم باز شاهد هستيم و مي        . است

هاي صدهاهزاري نفري سـراجنام بـا حضـور           چگونه آن توده  
هـاي  خود در برف و سرما و با پايـداري در برابـر نريو            

 ســـراجنام خواســـت و اراده خـــود را بـــر  اســـتبداد،
نشـيين و     حكومتگزاران حاآم حتميل منودند و آنانرا به پس       

  . ترك قدرت وادار منودند
طرح فراخوان ملي، بـا وجـود مهـه انتقـادات در صـفوف              

گون اپوزيسيون در درون و برون از ايران،            هاي گونه   طيف
اي را سـبب      دهگفت و شنودي گسـرتده و گـاه تنـد و گزنـ            

گرديده آه شايد بتوانيم اآنون از آن بـه عنـوان يـك             
آه هر ُبحران با      اما ميدانيم، . سخن مبيان آورمي  » ُبحران«

خود نقطه آغازي را هبمراه دارد و اين نقطه آغاز مهانا           
آاويدن و انديشيدن پيگريي است در راستاي گزينش هبرتيـن          

  . ايرانراهكارها در خدمت جنبش آزادخيواهي ملت 
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