
فرزاد/ مسعود سرودة قطعهاي مطلع ١

١ ‘ زدن‘ ديگر دِر بايد د� در اين است ’’بسته همهپرسي:

آيندگان>: در <سانسور عنوان با بود مقدمهاي آيندگان فروردين ١٢ شمارة اول صفحة در

عنوان با مقالهاي است بوده تأييد مورد هميشه توانايش قلم كه همكارانمان از يكي گذشته چهارشنبة
مـقاله ايـن مـيدانست/ آيـندگان تـحريري اصول با منطبق را آن چارچوب كه نوشت تاريخ> و <فردا
يك از پس آيندگان سردبيري شوراي ميشد/ چاپ ـــ همهپرسي از پيش روز ــ پنجشنبه ميبايست
از پيش روز يك را مقاله اين انتشار موافق, رأي دو برابر در مخالف رأي سه با كشدار, بحثهاي سلسله
از تأسف با و همكار اين از بسيار پوزش با كنون ا آيندگان سردبيري شوراي / / / ندانست/ صHح همهپرسي

ميكند/ منتشر را مقاله اصل خواندش بتوان هم سانسور شايد كه مصلحتي

نه همهپرسي نوع اين ميگويد مينمايد, سنگين قدري روزنامه سرمقالة براي كه نثري با بحث, مورد يادداشت
اظهار از نيست/ عمومي افكار با و كلمات با بازي از بيش چيزي و قابلدفاع, اجرايي طرز نه و مشخصدارد موضوعي
با كه كشورهايي ميكند:’’جز انتقاد بيايند ايران به رفراندم بر نظارت براي بينالمللي ناظراني كه هم دولتموقت نظِر
ملياش انتخابات صحت شرط را خارجي ناظران تأييد ملتي چه مييابند, استقMل ملل سازمان كMهآبيهاي سرپرستِي

‘ يابيم/‘ رهايي غربيان برابر در خشوع و خضوع به تمايل فشار از ما نيست قرار ظاهرا ميداند؟
باور نميخواست كه بود چنانرمانتيك عمر بيست دهة در هم Tكيُبرد يا قلم اين Vدارندة تاريخ> و <فردا نويسندة
از كه مهندس, حرف از و است/ بينهايتدشوار نباشد ناممكن گر ا ايران مانند جامعهاي در سروتهدار رأيگيرِي كند

كنند/ اداره را خودشان بتوانند بايد مردم اين ميكرد گمان زيرا ميرنجيد بيايد, ناظر خارجه
و بازرگان مهدي كه بود اين از كي حا فروردين ٨ شمارة سوم صفحة در خبري و يك صفحة در تيتري پيشتر,
ايران به همهپرسي بر نظارت براي كردهاند دعوت پاريس در حقوقدانان بينالمللي انجمن عضو چند از همكارانش
گرفت نتيجه ميتوان نشد شنيده يا ديده تهران به اشخاصي چنان ورود از خبري بعد روزهاي در كه آنجا از بيايند/

كرد/ در به سر از يكتشر با بود آورده زبان به بلند صداي با كه را موقتفكري دولت
قانون تصويب و اسMمي جمهوري استقرار براي را, مورد دو كه شد برگزار همهپرسي چهار ايران در گذشته قرن در
آري Vصندوقهاي بود پايان آغاِز ,٣٢ مرداد مجلسدر انحMل براي همهپرسي, نخستين گرفت/ ميتوانيكي آن, اساسي
شش براي ٤١ بهمن ٦ همهپرسي / Tشوند انگشتنما مخالفان تا ظاهرا بودند, گذاشته گانه جدا چادرهاي در را نه و

بود/ شاه تصميم زير ازپيشآماده ُمهري سفيد انقMب مادة
يا انجامدادن بين است انتخابي همهپرسي سياسي, قدرت چندگانگِي از برخوردار و احزاب داراي جوامع در
به طرفين وزن جامعه يك در موضوعي سر بر بحث در هرگاه انجامشده/ عمل بر تأييد مهر نه كاري, انجامندادن
درصد ٥٥ و ٤٥ ميان طرفين آراي كه دارد واقعي معني زماني همهپرسي ميشوند/ متوسل همهپرسي به برسد تساوي
و اداري قدرت داراي كه را مخالفان نتواند دولت و باشد داشته جريان مدتها سياسي فكريـ تقابلي كند, نوسان
٧٥ از است/ روشن كثريت ا نظر برسد كه درصد ٦٥ به بحث طرف يك كفة بگيرد/ ناديده سياسياند و اجتماعي
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چشم به پارلمان, آراي در جمله از شئون, و سطوح تمام در استكه بارزي چنان سهبهيكنسبِت بگذرد, كه آرا درصد
ميشود/ روبهرو مردم مخالفت طوفان با سؤال طرح حتي بلكه بود نخواهد اقدامي چنين به نياز تنها نه و ميخورد,
رفراندمهايي اسپرانتو, به رسمي زبان تغيير يا خارجي دولتي به نفت چاههاي گذاري وا براي همهپرسي ايران در فرضا,

اين با گذاشت, همهپرسي به بود شده امضا كه را اسرائيل با صلح پيمان مصر در سادات دولتانور ,٥٨ فروردين ماه, همان در ٢

و ميكنيد تأييد را صلح معاهدة آيا ميخواست: واحد پاسخي مجّزا منطقا و ناهمگن دوقلو, برايسؤالهايي كه بيسابقه ترفند
آن زيرا ك, خوفنا هم و بود مضحك هم ـــ مثبت آراي درصدي ٩٩.٩٥ ـــ نتيجه موافقيد؟ دموكراسي گسترش با آيا
دارد/ وزن درصد پنجاه از بيش حتما و است انتحار و خشونت و انفجار به دستزدن آمادة مخالْف درصِد نيم بهاصطVح
كمتر درصد ٩٩.٩٥ Wمث آن از مصر جامعة درصدي نيمصدم بهاصطVح كفة سنگيني ميگويند: سخن خودشان زبان با اعداد
اريكه از را قرارداد عاقدان كه ندارد اين جز نيّتي باشد گسترشدموكراسي موافق گر ا اسرائيل با صلح پيمان مخالف و نيست

بكشد/ زير به

كفه/٢ طرف دريك آرا درصد ُنه و نود از بيش با sبد بود خواهد
به همهپرسي فكر دور آيندة تا اسMمي آرياييـ بوم و مرز در گفت ميتوان ايران, تجربة سه آن از درسي بهعنوان
مماتوضع و حيات بين انتخابي نه باشد, فرعي موضوعي به نسبت نظر دو ميان بايد همهپرسي رسيد/ نخواهد جايي
اتفاقنظر موجود وضع مخالفتبا كثريتدر ا uمعمو هستكه قدر اين باشند هم دسته ده گر ا مردم ايران, در موجود/

دارد/
ثبتنام ـــ جهاني معيارهاي طبق چنانچه بود؟ موجود وضع مصداق چيزي چه دقيقا ٥٨ ابتداي و ٥٧ آخر در
ادامة نه شايد ميشد, همهپرسي ـــ شرايط واجدان درصد هشتاد از بيش شركت و دقيق حسابوكتاب رأيدهندگان,
مبهم مفهوم نه و جمهوري, سرآغاز بهعنوان حتي بختيار دولت نه ميشد, نزديك آرا درصد ٥١ به شاه سلطنت
كه ندارد sبا دست چنان جناحي و نظر هيچ خردهفرهنگهاست; جامعة و لحافچهلتكه ايران اسMمي/ حكومت
قويتر حريِف پائينكشيدن براي فقط ائتMفي هر زورخانه: گود نوع از ذاتي بيثباتِي يعني باشد/ برنده خودبهخود
شد/ خواهد غلبه و قهر به متوسل كمقدرتتر طرفهاي از يكي بهقدرترسيدن, براي دارد/ كارايي حد همين تا استو
طرف يك گر ا نيستند: برخوردار مساوي قدرت از uمعمو يكفكر موافقان و مخالفان ايران در اين, بر افزون
دست در را اجرايي قدرت تمام ديگر طرف است, سياسي گرايش چندين از مركب و اجتماعي نيروي از برخوردار
در را كشور وزارت ديگْر طرف كه حالي در ميدهند, تشكيل بياثر جبههاي فكْر آن مخالفان ترتيب, اين به دارد/
دولت كه شرايطي در درصدي/ ٩٩ موافقتي تدارك يعني هم ايران در همهپرسي ميكند/ را خودش كاِر و دارد دست
به ـــ موجود وضع مخالفان بلكه تصميم, مخالفانيك نه ـــ مخالفان زيرا ندارد را آرا درصد ٥١ كسب بخت بداند

نميدهد/ كاري چنين به تن اساسا ميزنند, را حرفشان و ميآيند ميدان
اجتماعي قدرت از برخوردار و مقننه قوة در نمايندگاني داراي بايد طرف دو هر معنيدار, رفراندمي برگزاري براي
مخالف كثريْت ا آراي چنانچه دوم, شود/ نظارت دقيقا همهپرسي اجراي بر تا بماند مستقل قضايي دستگاه و باشند
سياسِت مخالفاِن كه شرايطي در بماند/ مدتيمسكوت تا سياستدستكم آن آيد, در كار از نظر سياستمورد اجراي
هم آرايي شمارش بر و كنند, تحريم را همهپرسي كثير جمعي يا باشند, خورده خائن برچسب پيشاپيش مناقشه مورد
بر بزند/ باsتر حتي و درصد ١٠٠ و ٩٠ به سر موافق استآراي طبيعي نباشد, نظارتي شده جمعآوري روز دو طي كه
آبان سرشماري Vنتيجة ميبود نفر ميليون ٤٢-٤١ دستكم بايد ايران جمعيت ,٥٨ فروردين همهپرسي ارقام پاية

/Tميليون ٣٣.٧ :٥٥
و كنند نام ثبت پيشتر بايد شرايط واجد رأيدهندگاِن رأيگيري, نوع هر براي اساسا اينكه ديگر مهم بسيار نكتة
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كه ميگيرد انجام ايران شيوة به رأيگيري كشوري كمتر در شود/ مشخص بدهند رأي آن در است قرار كه حوزهاي
منزل, دِر به تحويل براي پيتزا سفارشدادن براي حتي بيندازد/ صندوقي در كاغذي داشت ميل حوزهاي هر در هركس

باشد/ كرده ثبتنام پيشتر خود نشاني و نام ارائة با بايد سفارشدهنده
همهپرسي در رسد چه تا بگذارند, جا به رّدي خود از متداول انتخابات در حتي نيستند حاضر شهروندان بسياري
ندارند ميل همهپرسي برگزاركنندگان ديدهايم, تجربه به كه همچنان سو, آن از است/ شاخبهشاخ مقابلهاي uمعمو كه
اثر ترتيب آن جواب به است قرار كه سؤالي نه ميكنند, نگاه بيعت چشم به كار اين به زيرا باشد بررسي قابل كاْر روند
ـــ دولتيكياند كهحكومتو سوم دنياي كشورهاي و خاورميانه در ك� و ـــ ايران جامعة در همهپرسي شود/ داده

نيست/ جدي
است/ خيالپردازي حيطة در گذاشتن پا باشد ميتوانست چه استاندارد رفراندمي نتيجة ٥٨ فروردين در اينكه
از قرار, اين بر نميشود/ پيدا انتخاباتي هيچ در رأيدهندگان از بيستدرصد حدود سروكلة داد نشان بعدي تجربيات
و روستاها رأي ميكردند/ شركت همهپرسي در نفر ميليون ١٣ تا ١٢ بين رأيدادن, شرايط واجد ميليون پانزده
محيط كنترل براي ژاندارمري پاسگاه رئيس و است دشوار بينهايت آنها به ناظر اعزام كه شهرها از دور مكانهاي
تجّددخواِه uمعمو كه شهري متوسط طبقة اما نيست/ ترديدي هم دانشگاه رأي غالِب وجه در كنار/ به كفايتميكند

سايت/ همين مقا_ت بخش در سياسي‘‘ فعاليت بهعنوان راهپيمايي نيس": شعار گشادگشاد " ’’ به كنيد نگاه ٣

ميداد؟٣ رأي چگونه است ميانهرو
گسترده بينظمي از متواتر خبرهايي كشور وزارت رفراندم ستاد در مستقر خبرنگاران ,٥٨ فروردين روز دو طي
شيوة در دلبخواهي اقدامات هويت, مدرك هيچگونه بدون حتي يا شناسنامه رونوشت با رأي ريختن ميدادند:
داستاْن يعني رأيگيري روز دو همين خود ديگر/ بسياري و رأي صندوق ربودن مهروموم, بدون صندوق رأيگيري,
خارجي ناظران از بازرگان دولت دعوت با چنانچه گرفت/ جدي نبايد ميشود اعMم كه را عددي نيستو جدي اص�
درسخواندههاي از بخشي نمايندگان بهعنوان دوستانش, و مهندس ميگرفتند نتيجه ناظران آن بود, شده موافقت
رعايت براي sزم فنون ِاعمال توان نه ميدهند, سخن داد غيره و مردم حقوق و آزادي دربارة گرچه ايران, شهرنشين

كاري/ چنين ارادة نه و دارند حقي چنين
مMلآور حالت, بهترين در كه, ميكنند بحثهايي اخير سالهاي در همهپرسي آن در جمهوري واژة استعمال باب در
نظام از تمايزحكومتجديد براي فقط جمهوري كلمة شد صراحتگفته با بارها است/ تجاهل حالت, بدترين در و,
شد/ ابداع ٥٧ آبان در كه بود مصلحتانديشانه تركيبي اسMمي جمهوري عنوان واقع, در وبس/ است سلطنتي

است/ كردن كاغذسياه فقط غيره و اسMمّيت و جمهوريت مفاهيم ارتباط باب در ديني نوانديشان سخنپردازِي
به ‘ ملي‘ شوراي عنوان’’مجلس ,٥٨ اساسي قانون در افتاد: اتفاق هم بعدي مقننة مجلس نام براي داستان همين عين
فقط عنوان آن گفتند و دادند تغيير اسMمي شوراي مجلس به را آن نام ,٥٩ سال رسمي جلسة نخستين در اما رفت كار
تغييري موضوع ماهيت در بيآنكه كرد عوض ميتوان را سينما و خيابان و كوچه نام كه همچنان بود/ نشانيدادن براي
رندان برخي ,٧٠ دهة اوايل آن/ ماهيت از صرفنظر است, چيزي به ارجاع براي نام هم جا اين در شود, حاصل
در اخير سالهاي فMسفة اما باشد/ ‘ اسMمي‘ عدل بايد’’حكومت نظام صحيح عنوان گفتند صراحت با حقپرست

ميدهند/ كش را موضوع نشرياتشان
قدرت داراي ديگر طرف داشت, دست در را رأي صندوق طرْف يك كه حالي در ,٨٠ و ٧٦ انتخابات در بعدها
و آزاد از صرفنظر دستچين, شركتكنندگاني محدوِد بسيار رقابت نتايج حتي مواجهه, نوع اين در بود/ فيزيكي
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قدرت برآيند بلكه فلسفي, مفاهيمي نه دموكراسي و آزادي باشد/ واقعي ميتواند انتخابات, نبودن يا بودن عادsنه
اجتماعياند/ نيروهاي واقعِي و عيني

عضو ميشد گفته كه اسMمي, معارف و الهيات دانشكدة رئيس مفتح, محمد حجتاsسMم ,٥٧ اسفند اواخر
بود: خواهد آزاد زير روشهاي هريكاز انتخاب همهپرسي, گفت:’’در آيندگان با مصاحبه در است, انقMب شوراي

‘ سلطنتي/‘ رژيم دموكراتيكخلق, جمهوري دموكراتيك, جمهوري جمهوري, اسMمي, جمهوري
دولت, سخنگوي بود/ ضدونقيض اسMمي جمهوري استقرار براي همهپرسي دربارة مقامها اظهارنظر زمان آن تا
نظر مفتح دكتر نظر نيست/ چهارجوابي صورت به رفراندم دنيا نقطة هيچ گفت:’’در بعد روز چند اميرانتظام, عباس

‘ است/‘ ايشان شخصي
"نه", نيمة و "آري" نيمة شامل دوقسمتي, برگة روي كرد/ پا به غوغا همهپرسي برگة متن انتشار ٥٨ فروردين هشتم

بود: شده درج چنين

تعالي بسمه
اس�مي انق�ب موقت دولت

وزارتكشور
رفراندم انتخابات تعرفة

اس�مي جمهوري به سابق رژيم تغيير
گذشت ملتخواهد تصويب از آن اساسي قانون كه

ايراد ‘ تعالي‘ به’’بسمه داشت/ بحث جاي مفهوم و منطق و انشا و Mام نظر از آخر سطر تا اوِل كلمة همان از
موقت, نوشتدولت بايد نيستو درست ‘ اسMمي‘ انقMب موقت است;’’دولت درست تعالي باسِمِه گفتند و گرفتند
; ‘ مجعول’’انتخاباترفراندم‘ تركيب نه برد كار به را همين بايد است همهپرسي از صحبت وقتي ايران; كشور وزارت
از چيستو اساسي قانون آن شود; مشخص همهپرسي نتيجة با آن استتكليف قرار نيستو سابق هنوز سلطنتي رژيم

بگذرد/ ملت تصويب از كه معلوم كجا
ميكردند/ ابMغ مردم به را دربسته اتاق در تصميم نتيجة ٤١ و ٣٢ در اما نبود/ بيسابقه همهپرسي اين هرجومرِج
مشخصات بايد رأيدهندگان كه برگه ميليون شش موارد: از فقطيكي نميدانست/ را كسيتكليفخودش يكي اين در

شدهاند/ بزرگ كارهاي متصدي آماتورهايي بود پيدا شد/ ريخته دور مينوشتند آن در را خود
اتكا قابل رقم و عدد نظر از درصدياش ٩٨.٢ نتيجة اما دارد توجه جاي سياسي واقعهاي بهعنوان همهپرسي آن

نيست/

خبر سرخط و حاشيه چند

شد/ روز دو همهپرسي Ì
كام� دهند رأي نخواهند كه كساني دهند; رأي نيز شنبه ميتوانند مردم كشور: وزير سيدجوادي, صدرحاج احمد Ì

شد/ نخواهند مواجه مشكلي با آينده در و آزادند
كرد/ شركت رفراندم در ميتوان هم وزارتخانه يا سازمان از معتبر شناسايي كارت با كشور: وزارت سخنگوي Ì

١٦ به ديگر بار كشور وزارت بيانية در و رفت sبا ١٨ به سپس شد, تعيين سال ١٦ ابتدا رأيدهندگان سن حداقل Ì
سن گفت آيندگان به تلفني پيامي در كه شد چاپ خوانندگان از يكي نظر مردم> <حرفهاي ستون در آمد/ پائين
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‘ باشند/‘ داشته رأي حق بايد هم sبا به سال ُنه ’’دختران زيرا نكردهاند, منظور كامل بهطور را شرعي تكليف
رفراندم/ نه است, مهم اسMمي جمهوري اساسي قانون sهيجي: عبدالكريم Ì

بنويسيد/ ميخواهيد كه را فرمحكومتي هر "نه" ورقة در خميني: آيتا�العظميى Ì
صندوق در را قرمز ورقه گر ا و است خميني امام رنگ سبز ’’رنگ هشتگرد: صفرخواجه, روستاي اهالي از يكي Ì

‘ ‘ دادهايم/ رأي شمر به بيندازيم
به ميخواهند و كرده مراجعه رأيگيري شعبات به او دستة و دار و بارزاني مMمصطفي پسر ميرسد خبر كرج از Ì
جلب را آنها رضايت و گرفتهاند قم در امام دفتر با هم تماسي معلوم قرار از بدهند/ رأي اسMمي جمهوري

ميكند/ جلوگيري كار اين از ندارند ايراني تابعيت آنها اينكه دليل به كل ستاد ولي كردهاند/
گرفته تصميم ديروقتجمعهشب كرد/ شركت رفراندم در ميتوان هم معتبر شناسايي كارت با بود شده گفته پيشتر Ì

شد/ رأيگيري حوزههاي مسئوsن و مردم دردسر سبب اين و شود گرفته شناسنامه با فقط رأي كه شد
نميشود/ گفتند ببرم, خودم با را رفراندم برگ ديگر قسمت خواستم كه هنگامي ديروز ’’من ـــ خوانندگان تلفن Ì
بگذارد/ جيبش در را رفراندم برگ ديگر قسمت ميتواند رأيدهنده گفتهاند كشور وزير معاون و تلويزيون گفتم

‘ ‘ بيندازيد/ سطل در را آن است; بوده اشتباه وزير معاون آقاي گفتههاي هم و تلويزيون فيلم هم گفتند
ريختند/ صندوق به قصر زندان در را خود رأي و كردند شركت رفراندم در قبلي رژيم دستدركاران از تن چند Ì
بايد رأي گفت’’ نه, يا بوده آري او رأي جواباينكه در و انداخت صندوق به و كرد تا دقت با را خود رأي هويدا
داد/ رأي اسMمي جمهوري به و آمد رأي صندوق پاي هم شورا مجلس رئيس رياضي, عبدا� ‘ ‘ باشد/ مخفي
‘ ‘ است/ مبارك انشاءا� گفت’’ و داد آري رأي اسMمي جمهوري به سابق, سناتور و شهردار همچنيننيكپي,

و كرد امتناع سرسختانه كند مسترد را "نه" ورقة خواستند او از وقتي بود انداخته صندوق در آري رأي كه پيرمردي Ì
‘ ‘ بگذارم/ كفنم در مردن وقت را آن گفت’’ميخواهم
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