
  
  

  رفراندمزنده باد 
  !اما از نوع سوم آن

  
با ی فعاالن سياس طرح چند تن از. ايران استی سياسهای  اخير گرايشهای  بحث هفته" رفراندم"

  . بوده استها  گسترش اين بحثپيدايش و زمينه " رفراندمی برگزاری ملفراخوان "عنوان
 انديشه مختلف سه طرح وی اوطور عمده حه شود ب  میمطرح" رفراندم"ی  عنوان آلتحت آنچه

  :می تواند باشد
 با ،يندهآ حكومتنظام و سر ساختار  و بری اسالمی پايان دادن به جمهوری رفراندم برا -1

 ، یداخلی  با اتكا يا بدون اتكا به نيرو،یخارجی پشتيبان
ينده تنها آی  حكومت و نظامسر ساختار  بر ویاسالمی پايان دادن به جمهوری رفراندم برا -2

  ،یداخلی ا اتكا به نيروب
 .سود گسترش و تعميق اصالحاته ب ،یفعلی تغيير قانون اساسی رفراندم برا -3

  
اصالح چنان که از اظهار نظرها بر می آيد و مرور بحث های مجلس ششم نيز نشان ميدهد، 

م  با رفراند،آنند ی میاز رفراندم نوع سوم پشتيبانی طور آله  ضمن اينكه ب،طلبان داخل ايران
و با نوع ی استقالل ملی آن برای و پيامدهای با نوع اول به لحاظ سياس. نوع اول و دوم مخالفند

 و يقين به توان متحول ساختن همين نظام و همين و ناممكن دانستن آنی دوم به لحاظ نظر
  . جمهوری

ی منتفی ملو عی ايران پيشاپيش از لحاظ نظری در شرايط آنونرا  نوع دومدرواقع رفراندم آنها، 
آند و   میخود تعيينی اساس نيرو  را بريشاهداف خوخود   کشور،یجنبش داخل زيرا انند،د یم

رفراندم پذيرش وجود آورد آه حكومت را ناگزير از ه بی بتواند چنان فشاری داخلی اگر نيرو
  تحميل آند و حاکميت توانسته است اصالحات را به، پيش از آن،خود آندی سرنگونی برا
  . ماندنمی  یباقی چنين رفراندمی برای  جايابراينبن

 را در پشت سری ثابت و معينی نيرو زيرا ،نيستی پيشاپيش منتف ،نوع اولرفراندم از امكان اما 
  .اهداف خود را از قبل و براساس آن نيرو تعيين آندتواند   میخود دارد و بنابراين
پندار اين از ی ناشظاهرا  ،اصالح طلبان یبرخاز سوی " فراخوان رفراندوم"جدی گرفته نشدن 

آه از  آه موضوع اين فراخوان چنانی  در حال، پنداشته اندنوع دوماز ی رفراندمآن را است آه 
 از نوع اول یرفراندم ،شدهنظارت ی برای لمللا بينی آه از نيروهای متن آن روشن است و دعوت

جهانی حمايت و نظارت ه، تحت نيروی وسيع خاموش جامعصورت،  ، که گويا در ايناست
   .خواهد توانست به ميدان آمده و در پای صندوق رای حرف نهائی خود را بزند

 نيز" فراخوان رفراندم"ی و پشتيبانان بعدطراحان اوليه در داخل جمع   کهرسد   مینظره چنين ب
ن اوليه آنندگا از امضای آه بخشی در حال. است شده اختالف نظری  نوعهمين مسئله موضوع

ی  يعن-سخن گفته اند" رفراندمی شورا" و سپس ”یآميته همه پرس"فراخوان رفراندم از تشكيل 
 "گفتمان"را يك " رفراندم "،ديگری بخش -بينند   میينده آشورآی ها ماهی رفراندم را مسئله فور



و " مانبرز"تدريج ميان مردم مطرح شود و سيطره يابد و در نتيجه آن را ه دانند آه بايد ب می
  . انندد یمی تدريج

آه رفراندم را  آنان. پشتيبان رفراندم استی از نبود درك واحد از نيروی اين اختالف نيز ناش
انديشند آه   میميان مردمداخل و  در واقع به زمينه آن در ،بينند  میی"گفتمان"و " زمانبر"

هستند کسانی رسد   مینظره بآه ی  در حال،خواهد آردی نسبتا طوالنی جايگير شدن آن را روند
سود اين طرح ه بی الملل در عرصه بينی جدی  آه نيروي،در اختيار دارندی  يا شواهد ومعتقدندکه 

 افكار جهت دادنی تواناينيروی مهم بين المللی  آه ها براين اعتقادند، آن. وارد ميدان خواهد شد
 -آيندهی ها ماهی م را يك مسئله فورشت و بنابراين مسئله رفرانددانيز خواهد را داخل ی عموم

  .گيرند  میدر نظر  - یپيش و پس از انتخابات رياست جمهور
 شكاف ،وجود داشته" فراخوان رفراندم"نسبت به ها، ی آه در موضع گيری و شتابها  همين ابهام

نون آه اآ چنان. گسترش داده استنيز خارج از آن ی بيانيه و حتی آنندگان بعد را به درون امضا
خود  در راس ،نو داشتی انداختن طرح ه دريپيش داعی آه تا چند" اتحاد جمهوريخواهان ايران"

نيز به " يك و دمكراتئجمهوريخواهان ال"اقليت موسوم به  گروهی حتدچار تجزيه شده و 
هر دو اتحاد ی آه اگر ادامه يابد به فروپاشی وضع. هواداران و مخالفان رفراندم تقسيم شده است

  !خواهد انجاميد" فراخوان رفراندم"ايجاد يك ائتالف جديد بر محور موافقت يا عدم موافقت با و 
  

درسمت اين يا ی توجيه يا تبيين نظری رسد و بقيه بحثها درواقع نوع  مینظره اين اساس ماجرا ب
  . آن گزينه است

ه درباال اشاره شد  و چگونه می توان به ارزيابی وتحليل گزينه سومی کاين توجيهات چه هستند
  ؟رسيد
  : مطرح مي شودسود يا به زيان رفراندم ه  عمده بدليلدو 
تجربه : "مده استآی آه در بيانيه فراخوان رفراندم مل نظر مدافعان رفراندم و چنانه  ب-الف

شور آان اصالح ك، امینونآو ساختار ی ه با وجود قانون اساسآدهد  يهشت سال گذشته نشان م
ی آنونی اصالح با وجود قانون اساسی  بنابراين ادامه تالش برا."ستيمتصور نی چ جهتيدر ه

ميزترين راه آ از مسالمت ی و اين ساختاریو مسئله امروز تغيير اين قانون اساساست ناممكن 
  .رفراندم استی يعن
 اما موانع تحوالت و ،استی از ساختار حقوقی جزيی ند قانون اساسد مخالفان رفراندم معتق-ب

آه قدرت آن را دارد ی نيرويی  يعن.قدرت قرار داردی در ساختار حقيقبيش از آن اصالحات 
را زير ضربه ی بايد اين ساختار حقيق. را در اين يا آن سمت تفسير و اجرا آندی قانون اساس
  .ديگر اجرا شودی ديگر و در سمتی به شكلی  تا قانون اساس،سود تحوالت تغيير داده گرفت و ب

  
ان اصالح متصور كامی دهد با وجود قانون اساس يهشت سال گذشته نشان متجربه "كم آه اين ح

در ی تجربه هشت سال گذشته درست برعكس نشان داد اصالحات حت.  البته نادرست است"ستين
ی علی آنان آه دوران رياست جمهور.  ممكن است همآامال ،یچارچوب همين قانون اساس

را آه روز شانزدهم آذر ای  تصور جلسهی  حت،خاطر دارنده را ب یرفسنجانی و هاشمای  خامنه
آن موقع همين قانون . دانستند  میبرگزار شد در خيال خود ناممكنی در حضور محمد خاتم

است ی از همان اصالحاتی ورد و بخشااين دست.  است قانون اساسی همان نيزبود اآنونی اساس
 تحميل شده اتنشان از عمق اصالح اتفاقا ،ين جلسهدر ای امنيتی نقش نيروها. آه انجام شده

اصالحات را يا بازگشت ناپذيرشدن  اما تجربه هشت سال گذشته ضمنا موانع تداوم و تعميق .دارد
نيز ی گردد، بخش   میبازی از قانون اساسی از اين موانع به بندها و اصولی بخش. نيز نشان داد



ی مناسبات سنتی شكل بندو ی سازمانده و و قهريهی نظامی نيروبه محل تجمع ثروت و توليد و 
شود و   میخواندهی و اجتماعی سياسی است آه تناسب قوای اين مجموعه همان چيز. قدرت

  . گويند   میقدرتی به آن ساختار حقيقی اآنون برخ
آم  یگاه برا. آشند  میناپذير نفوذی ديواری قدرت با ساختار حقوقی معموال ميان اين ساختار حقيق
منظور ه  ب، و گاهمخالفان رفراندم به آن معتقدندی آه برخ چنان ،یاهميت جلوه دادن ساختار حقوق

  . شمارند ميی از طرفداران رفراندم آن را مانع و سد اصلای  آه پارهی مطلق آردن ساختار حقوق
دانند   میفكمنی قدرت به آلی را از ساختار حقيقی مخالفان رفراندم آه قانون اساسی ديدگاه برخ

است و  قدرتی ساختار حقيقاز ی خود بخش یساختار حقوقو ی قانون اساس. نيز نادرست است
آه   چنان.از آن است نه همه آنی اما فقط بخش. ن داردآی در شكل بندی نقش بسيار جدی حت

  . تمام مسئله در اينجاست. پندارند   میطرفداران رفراندم
  
موافقت اآنون در شرايط بحران همه جانبه حكومت، رسد    مینظر هنيست و بای  نكات تازهها  اين

به اين يا آن مستقيما تر بيرون رفته و ی وقيا مخالفت با رفراندم از مسئله پذيرش اين يا آن منطق 
از اعتقادات ايدئولوژيك تبديل شده ی از منافع يا شكل معينی از نوع معينی ناش ،یگزينش سياس

 ،نتيجه   بیوی  از بحث تكراردلزدهجديد و های  ع و در فقدان زمينهبه دليل همين وض. است
 اين يا آن طرح يا تمسخربه يكديگر، ی شخصهای  طرفين موافق و مخالف رفراندم به حمله

   .، که مايه تاسف استاند آوردهی ها رو  ساختن انگيزهوآردن اين يا آن شخصيت، و يافتن خراب 
اين فراخوان را با انتخابات آينده " فراخوان رفراندم"لفان از مخای برخ ،در همين چارچوب

هرچه بدتر "بينند و معتقدند طراحان اين فراخوان طرفداران شعار    میدر پيوندی رياست جمهور
انتخابات ی از بسيج مردم برای آنان از طرح اين فراخوان جلوگير" انگيزه"هستند و " بهتر

  . ر آردن رفراندم مورد نظر خود استآينده به منظور معتبی رياست جمهور
  :گيرندی معتقدان به اين انديشه چندين نكته را در نظر نم

مدافعان شعار " فراخوان رفراندم"در دست نيست آه معتقد باشيم طراحان ی هنوز مدرآ -1
 در انتخابات ”یمنف"ی تاثير گذاری  يا اين فراخوان را با شتاب برا.هستند" هرچه بدتر بهتر"

. آه پس از آن وجود خواهد داشت، تدوين آرده اندی از  سراشيبی  با آگاه،آيندهی ست جمهورريا
پيش از ی هستند آه تا چندی آسان) طبعا در خارج از کشور(البته در بين طرفداران رفراندم 

فرصت طلبانه به اين فراخوان پيوسته ای نيز شايد عده . آردند  میبرضد ايران دفاعی گزينه نظام
مورد نظر آنان ی گزينه نظامی زمينه برای  با اين اميد آه پس از انتخابات رياست جمهور،دشنبا
  .، اما اين موضوعي عمومي نيست هر نظر آماده خواهد شداز
 الزاما با آنچه طرح ،شود نشيند و به نيرو تبديل مي   میآه در ذهن جامعهی انديشه رفراندم -2

هستند و ی سند خاصی  نه همه مدافعان رفراندم مكلف به امضا.نيستی آن ريخته يا امضا شده يك
حكومت دمكراتيك ی آنند واقعا معتقد به رفراندم و برقرار  میرا امضای آه طرحی نه همه آسان

  . هستند
آننده فراخوان رفراندم،  اوليه امضاهای  آه طراحان يا اشخاص و گروهادعا شود اگر ی حت -3

تدوين آرده " هرچه بدتر بهتر"ينده و با شعار آی رياست جمهورآن را درچارچوب انتخابات 
آه به اين فراخوان پيوسته اند يا خواهند پيوست صحيح ی ، اين تصور درباره همه نيروهايباشند
يك انتخابات ی برگزاری حكومت و باز آردن راه برای  درصورت عقب نشين،نظر ماه ب. نيست

هرچه بدتر "شعار ی م نيز تجزيه شده و طرفداران فرضنسبتا دمكراتيك صف طرفداران رفراند
گسترده تر و انتخابات دمكراتيك تر ی قدر اين عقب نشين هر. خواهند شدی در آن منزو" بهتر

را ی برعكس اگر حكومت بخواهد انتخابات رياست جمهور. باشد، اين انزوا بيشتر خواهد بود



نخواهد ماند و در ی  باق"بدتر و بهتر"ی برای يمانند انتخابات مجلس هفتم برگزار آند، ديگر جا
اعتبار آردن  ی بیبرای طرفداران رفراندم در خدمت همان جنبش عمومی صورت نيرو اين

  . قرار خواهد گرفتی انتخابات فرمايش
  

خود ی آنونی موقعيت واقع" حكومت"استقالل ايران فقط در اين نيست آه ی  خطر برا،بنابراين
نان دربرابر تحوالت مقاومت آند، خطر در اين نيز هست چتواند هم  میر آندرا درك نكند و تصو

ضد حكومت بسيج آنند آن را در رقابت  آه نيروهايشان را بر آنی جاه آه طرفداران تحوالت ب
صادق ی نيروهااخير و در برخورد ميان های  آه در هفتهای  آار گيرند، صحنهه با يكديگر ب

و ضرورت دگرگونی اساسی در ساختار حاکميت و نظام "  رفراندمفراخوان"طرفدار و مخالف 
  .شاهد آن بوده ايمحاکم 

  
***  

تحميل تواند و بايد در خدمت   میطرفداران رفراندمی نظر ما نيروه  ب،با توجه به آنچه گفته شد
موافق " فراخوان رفراندم"طراحان ی اگر با اين ادعای حت. به حكومت قرار گيردی نشين عقب
شيم آه تجربه هشت سال گذشته نشان دهنده ناممكن بود اصالحات بوده، اين سخن به چه با

اصالحات؟ اگر اين مبارزه نبود آيا ی معناست؟ تجربه هشت سال گذشته چه بوده جز مبارزه برا
 نه "راه حل"عنوان يك ه  رسيده بوديم؟ سيطره رفراندم ب-فرضه ب –ای  امروز به چنين تجربه

ادامه ی  از مسير مبارزه برا"اول مرغ؟"اول تخم مرغ بود؟ و يا "نفکرانه بحث های روش
و با توجه هدف ی طور نسبه  آه هميشه ب-یيا ناآامی آند تا با هر پيشرو   میاصالحات عبور

تر   مردم بيشتر به ضرورت تحول عميق-روند   میشوند و شانه به شانه هم پيش   میتعيين
  . متقاعد شوند

و تظاهرات و اعتصاب هم اشكال ی مبارزه است، راهپيماي ازی يم انتخابات اشكالشرآت يا تحر
 حاکميتتغيير ساختاری براحتی اصالح يا ی آه رفراندم برا مبارزه هستند، همچنان ازی ديگر

توان از پيش مطلق ی را نمها  هيچكدام از اين شكل. از مبارزه و تحول استی ديگرهای  نيز شكل
آه مردم خود در تجربه   به شرط آن،نيز در شرايط معين مطلوب و گاه ناگزيرندآرد و همه آنان 

 در هر حرکت تحول خواه شرآتی وظيفه نيرو. و مبارزه خود به ضرورت آن معتقد شده باشند
ی جنبش مردمی سازماندهگسترش  و )ها فقط نيم گام جلوتر از آن( اجتماعی و هم گامی با مردم

وم رفراندوم، که برای تغيير قانون اساسی، باهدف پيشبرد اصالحات  اينجاست که شکل س.است
است برجسته شده و معنائی اصالحی به مفهوم تحول پيدا می کند و هر حادثه و رويدادی می 

  !از جمله انتخابات رياست جمهوری آينده. تواند در خدمت آن قرار گيرد
  


