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 یشورا"   ی و فقهای خامنه ایو دخالت مستقيم آيت اهللا  سيدعل"  ی حکم حکومت"دوره هفتم که بنا بر  مجلس
   "ی فرمايشیمجلس"  اکثريت نمايندگانش تعيين شده است ، ،" ستاد ضد اصالحات" یو  در واقع  دستيار"  نگهبان 

 ! دوران محمد رضاشاه ندارد"مجالس شه ساخته " با یاست  که هيچگونه  تفاوت

***** 

 ی و آزادی ملی پنجم  و ششم  با  وجود  اينکه افرادی  دوره های ملینبايد از خاطر بدور داشت که مجالس شورا
مجالس "  در آنها حضور داشتند، آن مجالس بعنوان دکتر محمد مصدق و سيد حسن مدرسخواه ، همچون  

 !نداشتند در تاريخ معاصر ايران به ثبت رسيده اند  ی و قانونیيت مردمگونه مشروع ، که هيچ "یفرمايش

***** 
 
اول اسفند  يا  دوم  "تحت عنوان   مفصل،  ی در نوشته ا1382 اسفند ماه  27در  تاج زاده  ی سيد مصطفیآقا

 :اين مقاله نوشته انددر و  پرداخته ی اسالمیبه تحليل  انتخابات هفتمين دوره مجلس شورا،  " خرداد ؟ 
پيامدهاى عميق و گسترده انتخابات و نيز توجه به اين نكته كه با وجود مشاركت نيمى از واجدان شرايط  در " 

كند كه اين انتخابات از زواياى گوناگون  سراسر كشور، دو سوم مردم  در شهرهاى بزرگ راى  ندادند، ايجاب مى
  ).1382 اسفند 27"  وزسايت امر." (  "مورد بررسى قرار گيرد



.   انتخابات ارائه داده اندی و پيامدهای برگزاری از چگونگی تاج زاده در مقاله مورد بحث، تحليل همه جانبه ای آقا
 ی هائی  از جمالت آن نوشته ، ناروشنیبعضدر .  مطالب آن ضد  و نقيض اند، از اين نوشتهیاما بنظر من بخشهائ

 یاين مطالب و نظرات غلط ، م.  توان از آنها کردی  را می متفاوت و متضادی برداشت هاوجود دارند  که تفاسير  و 
 اين اصل نبايد اجازه داد ، یرو.  ، مورد سوء استفاده قرارگيرند"ستاد ضد اصالخات "  توجيح عملکرد یتوانند برا

. الف " : تاج زاده  در بخش یآقا.  ند، تبليغ شو " یفرهنگ اصالح طلب"  از یتا اين نوع برداشت ها، به عنوان  بخش
 :مقاله خود ، نوشته اند، " كميت و كيفيت مشاركت مردم در انتخابات اول اسفند 

، نيمه پر ليوانتوان  به  انتخابات مجلس هفتم   بنگريم، نمى “  ايران براى همه ايرانيان ” وقتى از نقطة عزيمت  . 1
كند ضمن  طلبى ايجاب مى گفتمان اصالح . ر انتخابات مذكور ناديده انگاشتيعنى مشاركت نيمى  از ايرانيان  را  د

، خواهان  تعميم حق  مشاركت  و التزام عملى به نتايج آرايشانكنندگان در انتخابات و با  احترام  به شركت
رفتار و گفتار كاران با  اگر چه اين خواست خالف  راهبردى است كه محافظه. انتخابات  به  نصف ديگر جامعه شويم

 ).تکيه از من است . " ( خود درصدد پيشبرد آنند

قبل  از برخورد .   وارد است ی  که  در باال نقل  شد ، اشکاالت زيادی مطالبیهمانطور که قبال اشاره رفت ، به محتو
 . دانمی می را ضروری روشن شدن جوانب بحث ، توضيحاتیو توضيح آن اشکاالت ، برا

 از مردم ايران را پايمال  ی ايران ، حقوق اکثريت  بسيار بزرگی اسالمیاه هيئت حاکمه جمهور جناح تماميت خو
 اکبر ی  آيت اهللا علیآن سياست  و عملکرد ، سبب شده  بود  تا در دوران  رياست جمهور).  کندیو م( کرد یم

  در ی  سيد محمد خاتمی  انتخاباتیمه برنا.   بسيار زياد شود"ملت "  با  "دولت "  ، فاصله  بين  ی رفسنجانیهاشم
  از  یو جلوگير...  بيان  و قلم ی ، دفاع  از آزاد"حاکميت قانون "  ی که وعده  برقرار1376انتخابات  دوم  خرداد  

 " ايرانيان "  از ی اکثريت بزرگی  از خواست های که بخش مهمی  داده بود ـ مسائل"ايرانيان "   را  به  یقانون شکن
  و ی  مسلکی ، صرفنظر از  وابستگی  و حکومت  ديکتاتوریمخالف  نظام استبداد"  ايرانيان " ـ ، سبب شد تا  بود

  ی  سيد محمد خاتمی  آقای  شرکت کنند  و از نامزدی  خود ، بطور وسيع  در انتخابات رياست جمهوریگروه
 که ، ی ـ شخصی اکبر ناطق نوریبا آيت اهللا عل نمايند  و مخالفت  خود را  ی پشتيبانی  مقام رياست جمهوریبرا

در .  بود ـ ، اعالم دارند ی خامنه ای ، آيت اهللا  سيد علیکانديد  جناح تماميت خواه هيئت حاکمه   و مقام رهبر
 . بوجود آيد"جنبش دوم خرداد "آزاديخواه  و قانونمدار بودند  که کمک کردند تا  " ايرانيان " واقع اين  

 ی که اشاره رفت ،  خاطر نشان  کرد که  رئيس جمهور وقت، آيت اهللا  علیوريست  در رابطه با مطالبهمچنين ضر
 تقلب  جناح تماميت خواه و طرفداران ی  با  تمام قدرت جلوی ، برعکس  سيد محمد خاتمی رفسنجانیاکبر هاشم
 !ت  گرفی  را  در آن مقطع تاريخی در روند انتخابات رياست جمهوریمقام رهبر

جناح تماميت خواه ، شديدأ با .  وابسته بود"تماميت خواه "  اما اکثريت نمايندگان دوره پنجم مجلس ،به جناح 
 ی غير خودینيروها"  بعنوان  ی سياسی از نيرو های بخش بسيار بزرگی مخالف بود و برا"حاکميت قانون "  یبرقرار

 و دخالت یسرکوبگر و تماميت خواه ، چون با نظام جمهور یاين نيرو ها.  قائل نبود ی کوچکترين حقوق سياس"
 ـ "ینظام والئ"  یمردم، درتعيين سرنوشت خود و اداره امور جامعه، شديدأ مخالف بودند وهستند، در جهت برقرار

در اواخر .  کوشندی ،  که عملکرد حاکمينش،  به کنترل ملت و نمايندگان ملت احتياج ندارد ـ ،  مینظام استبداد
، ی انتصابی نگهبان و ديگر نهاد هایهمان مجلس پنجم  بود  که  جناح  تماميت خواه ،  با کمک و هدايت شورا

  ی که قانون اساسی مطبوعات، که در مغايرت کامل با حقوق ملت قرار داشت ـ همان حقوقیقانون ارتجاع
 . ملت  در نظر گرفته است  ـ ، تصويب کرد ی  برای  اسالمیجمهور



 ، از "مؤتلفه "   و سازمان  "یروحانيت دولت"  از ی شکست فاحش جناح تماميت خواه رژيم ، که بخش بزرگپس از
 ، آشکارا  دست  به  قانون ی  به اصول قانون  اساسی توجهی  با ب"یمقام رهبر" آن جناح بودند ، یگردانندگان اصل

ايندگان منتخب مردم  در مجلس دوره ششم ، بحث و  زد  و  به  کمک  آن  جناح شتافت و اجازه نداد  تا  نمیشکن
 . ، قرار دهندیاحيانأ تغيير قوانين مطبوعات  مصوبه مجلس پنجم را ، مجددأ در دستور کار مجلس قانونگذار

"  ی ، اگرچه  تماميت خواهان  با  بکار گرفتن قانون ارتجاعی اسالمی دوره ششم مجلس شورای در مبارزه انتخابات
  کردند ، ی اپوزيسيون  در انتخابات  جلوگيری از فعالين سرشناس و نيرو های، از شرکت بسيار "یوابنظارت استص

 بيان و قلم ، بخصوص یو دفاع از آزاد"  حاکميت قانون"  ی  آزاديخواه  و  قانونمدار ، طرفدار برقراری نيروهایول
 همه یايران برا"  ،  شعار  "یغير خود"  و   " یخود" به  " ايرانيان" مطبوعات  و مخالف  با تقسيم  یدفاع از آزاد

 . را مطرح کردند" ايرانيان 

 در انتخابات دوره  ششم " جبهه دوم خرداد "   ی  نيرو های بدين خاطر از سو،"  همه ايرانيان یايران برا "  شعار 
 بخاطر جلب حمايت مردم از ی مطرح شد ، تا بر محور آن شعار  فعاليت  و تبليغات  سياسی اسالمیمجلس  شورا

اما طرفداران .  بهمراه داشتی که سرانجام باخود نتيجه مثبتیامر.  انجام گيرد،"  جبهه دوم خرداد "ینامزدها
 ی پارلمانتاريستی و عملکرد های سه سال و نيم فعاليت و مبارزات سياسیجناح  اصالح طلب هيئت حاکمه در ط

 بر محور "جنبش دوم خرداد " برند که یرو ها، اصوال نخواستند به اين واقعيت پ از آن نيیخود نتوانستند و يا بخش
  و سرکوبگر رژيم  واليت فقيه ، ی مردم ، آنهم بخاطر مقابله  و مبارزه  با سياست يک بعدی خواست ها یيک سر

 . بوجود آمد

 ، از جمله  ی ايرانی سياسی و نيروها از مردم ايران ی  بود  که  بخش بسيار بزرگ "یجنبش"  ، "جنبش دوم خرداد "
مخالف بودند و از خواست   " یفراقانون"  ی  و عملکرد های مخالف نظام واليت فقيه، که با قانون شکنینيروها
  یالبته بخش.  شدی کردند را  شامل می می اصالحات در ايران پشتيبانی و اجرای، آزاد" حاکميت قانون"  یبرقرار

"  و طرفدار ی اسالمی وابسته به هيئت حاکمه جمهوری را عناصر و نيروها"جنبش"دهنده آن  تشکيل یاز  نيروها
  ی ا"جبهه " ، "جبهه دوم خرداد "پس .  گذاشتند"جبهه دوم خرداد "  دادند که بعدأ بر خود نام ی، تشکيل م" نظام 

 ."جنبش " تشکيل دهنده آن یروها باشد و نه کل نيیم" جنبش دوم خرداد "   ی از  نيروهایاست  که  شامل بخش
 ، احزاب ی سياسینيرو ها. و تحقق حاکميت قانون هستند" ی اسالمینظام جمهور"  ، طرفدار"جبهه " اين ینيروها

"  هيئت حاکمه "اصالح طلب "  دادند ، معروف به جناح ی را تشکيل م"بهه دوم خرداد ج" که  یو تشکالت نا همگون
 . شدند

 ، "جبهه " اين  ی دوره هفتم ، نيرو هایمجلس فرمايش شرکت  و يا عدم شرکت در انتخابات در رابطه با مسئله
  که  در قبل از ی درجه از قول180 رئيس جمهور ، ی سيد محمد خاتمیآقا.  را ارائه دادندینظرات متفاوت و متضاد

 ،  دست به ی   به  نفع  مقام رهبر  حاضر شدی  داده بود،  فاصله گرفت  و  حت"ايرانيان "  به  1376دوم خرداد 
 .د  دوره هفتم ، ايفا نماي "یانتخابات فرمايش"  ی در برگزاری زند  و نقش بزرگیقانون شکن

 که در هنگام انتخابات  ی به قولی توجهی  در مجلس دوره ششم ، بخاطر ب"جبهه دوم خرداد" نمايندگان جناح  
  " یحکم"  ، ی مقام رهبر"یحکم حکومت"بمردم ايران داده بودند، در مقابل   ی اسالمیششمين دوره مجلس شورا

  "حکم "آنهم با اين توجيه که اگر  تن به اين  .  باشد ، تسليم شدند ی می اسالمی جمهوریکه برخالف قانون اساس
از به توپ بستن  ی جلوگيریبرا.  دستور حمله به مجلس را صادر کندی دادند ، امکان داشت تامقام رهبرینم

  و زنده شدن خاطره  تلخ دوران محمد ی خامنه ای، آيت اهللا سيد علی توسط  مقام رهبری اسالمیمجلس شورا



  پشت کردند  و ميدان مبارزه  " همه ايرانيان یايران  برا"  ی  انتخابات ششم ،  يعنی شاه قاجار،  به  شعارمحوریعل
.   قرار دادند  "ینظام والئ" و  طرفداران   "  ینظام جمهور"  سرکوبگر مخالف  ی در اختيار نيروهایرا  تا حدود زياد

مجمع تشخيص " و  "   نگهبان یشورا"  ی  به  دستياری ، کمک کرد  تا  مقام رهبریاتخاذ  چنين سياست غلط
 مورد نظر یدم  و ضد مری سياست استبداد،"ستاد ضد اصالحات" و در واقع ی و ديگر مقامات انتصاب"مصلحت نظام

 از نمايندگان  اصالح طلب روبرو بود ، ی اعتراض و مخالفت بخشیخود را ، اگر چه گام به گام ،  که با غرولند  و حت
 .به پيش برد 

 و ی قدرت و ثروت ، که از پشتيبانی باشد، باند مافيای اينکه در مجلس هفتم کمتر از اعتراض  و غرولند خبری برا
"  را تا حد ، يک ی اسالمی گيرد تا نقش مجلس شورایکامال برخوردار است ، تصميم م" ا فراماسيونره" حمايت 

و يا  مجلس ) 1789( پادشاهان فرانسه ، قبل از انقالب کبير فرانسه "یمجالس مشورت" ، همچون "ینهاد مشورت
بخاطر .  ، تقليل دهند9171، در زمان سلطنت تزار ، قبل  از انقالب فوريه  ی در روسيه تزار" دوما "   یمشورت

 زدند و ی، بطور آشکار دست به تقلب و قانون شکنی خامنه ای، طرفداران آيت اهللا سيد علیتحقق  چنين  خواست
 . کردندیاز کانديد شدن افراد  مورد اعتماد مردم جلوگير

 در ايران ، ی کنونیاس سيی فوق ، ضروريست خاطر نشان کرد  که  در بوجود آمدن فضایالبته در رابطه  با مطالب
اگر آن نيروها در .  تقصير نيستندی نامند ، نيز بی که خود را اصالح طلب م"جبهه دوم خرداد "  وابسته به ینيروها
 شاه قاجار ی محمد عل "یفرمان حکومت"   به  ی ، که آن حکم ، شباهت زيادی مقام رهبر "یحکم حکومت" مقابل 

 و سيد محمد ی کروبی همچون آقايان  مهدی دادند  تا  افرادیادند و اجازه نم دیداشت ، از خود مقاومت بخرج م
 قدرت  و ی جز حفظ حکومت مافيایکه در حقيقت چيز ـ  "حفظ نظام " آنها را  اغفال کنند  و  بخاطر  .. .یخاتم

 ، ی مقام رهبر "یمتحکم حکو"، بر پايه ی ارتجاعی  بنمايند ، حتما نيرو های، وادار به عقب  نشينثروت نيست ـ 
 ساله خود ، پرونده اش بسته 4 بستند و مجلس دوره ششم در همان اوائل عمر ی را بتوپ می اسالمیمجلس شورا

 ، بخاطر حفظ ظاهر قضيه  هم که شده ی اسالمی و مستبد جمهوریاما حاکمين رژيم سرکوبگر، ضد مردم.  شد یم
  دلخواه خود را  "یمجلس فرمايش"  را برگزار کنند  و از آن طريق بود ، مجبور بودند انتخابات  مجلس دوره هفتم 

 ، پس از به توپ بستن مجلس و "ستاد ضد اصالحات " ، اين سئوال  مطرح است که آيا یدر چنان حالت. بپا کنند 
حال متوجه  از زمان ی  و تنفر بيشتری آبروئی که  بی  و دينی دولتیتصاحب کامل قدرت در تمام نهاد ها و ارگانها

جناح اصالح " معروف  به  ی که امروز، بين  نيروهای زياد"فاصله "  توانست  موفق  شود ، ی شد، همچنين میاش م
       بوجود آمده است را ، نيز سبب گردد ؟" مردم"  هيئت حاکمه و "طلب

 نبرده یدند ، به  اين واقعيت  پ را مطرح کر" همه ايرانيان یايران برا"  ، شعار ی دوم خردادیگويا زمانيکه نيروها
 که برخود نام ی هيئت حاکمه  و طرفدارانشان و جناح"تماميت خواه "  ،  تنها شامل جناح  "ايرانيان " بودند  که  

بلکه تمام افراد وابسته و .  شودی کند ، نمی  می که از آن جناح طرفداری گذاشته است و مردم"اصالح طلب"
 گرفته  تا الئيک  ی اپوزيسيون، از جمهوريخواه گرفته تا سلطنت طلب ، از مذهبیو نيروها مخالف یطرفدار  نيروها

 ، ليبرال ، سوسيال دمکرات ، ی ـ مذهبی گرا ، ملی  ملی، از راست  گرفته  تا  چپ  ، نيروها) یغير مذهب( 
  طرفدار جناح  و يا حزب  و و آن عده  از مردم  که اصوال  خود  را  وابسته  و...  کمونيست ، مشروطه خواه  

عالوه  بر " ايرانيان " بعبارت ديگر ، همانطور  که  اشاره رفت ، واژه  .  هستند "یايران"  دانند ، نيز ی نمیسازمان
 شود ، همچنين در بر گيرنده  طرفداران  و ی مختلف هيئت حاکمه و طرفدارانشان میاينکه  شامل  تمام جناح ها

 و نه ضد ی طرفدار دولت غير مذهبینيروها( سکوالر ی مخالف هيئت حاکمه از جمله نيروهای تمام نيرو هایاعضا
بايد بيانگر اين  نظر باشد که ،  تمام  ايرانيان ،  صرفنظر ، " همه ايرانيان یايران برا" پس شعار . نيز هست) مذهب 



  ی  حقوقیدارا...   هب ، قوميت ، نژاد  ، جنسيت ، شغل ، ثروت ،  مذی   و  سازمانی  مسلکى  ، حزبیاز  وابستگ
 . نباشدی خبریو از حقوق ويژه و حقوق فراقانون.   در ايران باشندیبرابر و مساو

ايران "  تاج زاده ، در آن بخش از نوشته خود ، از شعار  ی که آقای که رفت ، در رابطه با نتيجه گيریبا توضيحات
  از اين  شعار ارائه یتذکر شد  که متأسفانه ايشان تفسير و برداشت روشنکرده اند ، بايد م"   همه ايرانيان یبرا

 . نداده اند 

جبهه اصالح " ( جبهه دوم خرداد"  وابسته به ی که سازمانهای ايران گمان داشتيم، موقعیما سوسياليست ها
 را مطرح کردند، " ايرانيان  همه  یايران برا" ،  شعار  ی اسالمی در  انتخابات  دوره  ششم مجلس شورا)طلبان 

 برابر باشند و قانونأ بتوانند از آن ی حقوقیمنظور آنها از طرح  آن  شعار در اين رابطه بود که تمام ايرانيان بايد دارا
  در باره سرنوشت خود و ی برخوردار  شوند و اين حق را پيدا کنند تا آزادانه  و بدون هيچگونه محدوديت"حقوق "

 کمتر "جبهه دوم خرداد " وابسته  به ی،  متأسفانه نيروهایول. يران قضاوت کنند و تصميم بگيرندسرنوشت ملت ا
 یايران برا"  تاج زاده نيز در اين بخش از نوشته خود ، در آنجا که به شعار  یآقا. بر محور آن شعار فعاليت کردند 

 که به ی از جمله ايرانيانايرانيان، از یکثريت بزرگ اشاره کرده است ، کمتر به  پايمال شدن  حقوق ا"همه ايرانيان 
 مذهب از دولت هستند ، توجه کرده ی، طرفدار جدائايرانيان از آن ی هيئت حاکمه وابسته نيستند و برخیجناحها

 در صد از 50، مسئله نسبت  ) " همه ايرانيانیايران برا"( ايشان در نوشته مورد بحث، در رابطه با آن شعار . اند
  بعد ی در باره وضع سياسقضاوت  " معيار " رانيان واجد شرايط ، که در انتخابات شرکت کرده  بودند را ، بعنوان  اي

 ینم"  نموده  و نوشته اند  "نيمه  پر ليوان " از انتخابات مجلس هفتم  قرار داده  و در آن رابطه است که صحبت از 
ناديده  ] یانتخابات غير آزاد و غير عادالنه و غير قانون[ خابات مذکور  از ايرانيان را در انتیمشارکت نيم... توان 

كند  ضمن احترام  به    طلبى ايجاب  مى  گفتمان  اصالح" و در ادامه  آن  نوشتار ، تاکيد  کرده اند  که  ." انگاشت
 مشاركت و انتخابات  به نصف ، خواهان تعميم حقالتزام عملى به نتايج آرايشان كنندگان  در انتخابات  و  با  شركت

 .)تکيه از من است." (ديگر جامعه  شويم

را بعنوان تنها  "نيمه پر ليوان"   از نوشته خود،ی تاج زاده در بخشی  سيد مصطفیهمانطور که اشاره رفت ، آقا
تار شده اند، اگر چه مردم  در آن انتخابات را خواس"  التزام عملى به نتايج آراء "   دانسته اند  ویمعيار قضاوت کاف

طلبان ، اوالً انتخابات   به نظر اصالح "  :  همان نوشته  اشاره نموده و نوشته اند که ی بعدیدر بخش هاخود ايشان 
طلب و  داوطلبان مشهور اصالح غير قانونى در حقيقت حذف گسترده و .  استغيرعادالنه و غيرآزاد اول اسفند  

  ).همه جا تکيه از من است ( ."  غيرآزاد كردمستقل، انتخابات اول اسفند را 
 

 تاج زاده  مطرح  نکرده ی سيد مصطفی که رفت ، روشن  نيست که  چرا  و بچه دليل  آقایبا توجه  به  توضيحات
انتخابات بهره در " حق مشارکت "  از  یبتواند روزهمچنين  " جامعه ] یواجدين رأ[ نصف ديگر "  اينکه  یاند ،  برا

 ماهيت جناح  تماميت خواه رژيم دامن زند  و در مبارزات خود  بر ی  و افشایمند شود ، حتمأ بايد به روشنگر
بودن  انتخابات مجلس " غير آزاد  و غير عادالنه " و "  داوطلبان یحذف گسترده  و غير قانون"  از  قبيل  یمسائل

جبهه دوم " تا اين مسائل در سطح جهان مطرح شوند و از فعالين هفتم اشاره نمايد و همچنين کوشش نمايد 
 دارند ، خواسته شود  تا دست از سکوت ی از مسائل پشت پرده اطالعات کافی از آنان از بسياری، که برخ" خرداد

 اين اجازه را بر مالء کنند و بيشتراز" ستاد ضد اصالحات" و"یدولت پنهان"  با نفوذ یخود بردارند  و هويت  چهره ها
 سوء استفاده کرده  و عليه "دين اسالم"، از  " یدولت پنهان"  و هدايت ی  در همکاریندهند تا عوامل فراماسيونر

 . خود ادامه دهندی دين اسالم  به توطئه های ، استقالل ايران  و حتی ، حاکميت ملیحقوق مردم ، منافع مل
 



روحانيت " از آن بنام  ی  و قبل از اينکه بخش1357ل  از انقالب بهمن  قب" روحانيت " نبايد از خاطر بدور داشت که  
 پيداکند ، مورد ی غارت شده، در سرکوب مردم نقش محوری و ثروت های  دولتی ، بخاطر حفظ مقام ها "یدولت

  فاصله گرفتن  و "  یروحانيت دولت" مخالفت مردم ايران  با .  از مردم ايران قرار داشت یاعتماد اکثريت بسيار بزرگ
 از آنان عوام فريب نيز هستند ، بهيچوجه  نبايد بعنوان یاز اين جماعت قدرت طلب و پول پرست ، که بسيار

 . شودیتلق"  دين اسالم" مخالفت با 

دوم " اصالح طلب " ی  تمام  نيروهای که  بنا بر  ادعای که رفت ، روشن نيست انتخاباتیبا توجه به توضيحات
 برگزار "قانون " نبوده و برخالف " انتخابات آزاد وعادالنه "  تاج زاده، ی سيد مصطفیز جمله  خود آقا،  ا یخرداد

 ی از مردم ايران  و  نيروهای بخش بزرگی ، حقوق سياسیبنا بر دستور مقام رهبر"  نگهبان یشورا" شده است و 
 مخالف  بودند  و  بر ید  و  با قانون شکن داشتنی مقام رهبری  مخالف  با  نظرات استبدادی  که نظراتیسياس

 ی ورزيدند، از شرکت در مبارزات انتخاباتیحاکميت قانون و حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم تاکيد م
  از نمايندگان مجلس ی مورد نظر خود  محروم شدند و در همين رابطه  بود  که تعداد زيادی نامزد هایومعرف
  مجلس  دوره ششم استعفا  دادند  و ی  از نمايندگی چنين روند کاریاعتراض  به  چگونگ  بعنوان ی اسالمیشورا
  دست  به  تحصن زدند  و در همين رابطه بود که ی اسالمی روز در مجلس شورا26  از آنها ، بمدت ی عده ایحت

 غير ی  اجرای چگونگ  بهی اروپائی خارجه  اتحاديه کشورهای ، از جمله وزرای اروپائی  از دولتهایبسيار
"  تاج زاده ، ضرورت    ی  سيد مصطفی ، يکمرتبه  آقای سياسیدمکراتيک آن  اعتراض کردند ، در چنين فضا

را مطرح کرده اند ؟ بدون  اينکه  ايشان   به اين مسئله  توجه کرده  باشند  که  اگر بنا "   به نتايج آراء یالتزام عمل
تمام تبليغات و باشد ،  "   نيمه پر ليوان"   ی ،  برمبن1382 باره  انتخابات  اول اسفند  قضاوت  در"  معيار"باشد که   

 ی شورای که  با  قانون شکنی اپوزيسيون و نيرو هايی هيئت حاکمه و  تمام نيروها"اصالح طلب "  جناح یادعا ها
امور انتخابات، مخالفت کرده اند و طالب محترم شمردن  ی در چگونگی مقام رهبرینگهبان  و دخالت غير قانون

 که  ینظر انتخابات آزاد و دمکراتيک بوده اند ، بى جا بوده است ؟ ی هيئت حاکمه  و برگزاریحقوق ملت از سو
  نگهبان، از  جمله ما ی شورای مخالف نظارت استصوابی تواند و نبايد مورد تائيد آزاديخواهان  و نيروهاینم

 اين سئوال  را  با  خود  بهمراه  ،" نيمه پر ليوان"  عالوه بر اين ، قبول معيار . قرار گيردی مصدقیيست هاسوسيال
"  آزاد زنان  و آزاد مردان "  که  کنگره  ی و انتخابات1382  بين  انتخابات اول اسفند یدارد  و  آن اينکه ، چه  تفاوت

 يت  ساواک ، بر گزار کرد ،  وجود دارد؟  در حمایدر دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلو

 ی درصد از ايرانيان  واجد شرايط رأ15  ی که فقط از پشتيبانی خامنه ایجناح طرفدلر آيت اهللا سيد عل
 ی نگهبان و ستاد ضد اصالحات  بنا  بر دستور مقام رهبری  که شورای درصد15برخوردارهست ، آنهم ،  آنچنان  

 نفر از نمايندگان مجلس را  190 ، سرنوشت  ی، با تقلب  و پايمال کردن  قانون اساسی خامنه ایآيت اهللا سيد عل
  با  کمک منصوبين  خود  در ی خامنه ای  آيت اهللا  سيد علیدر واقع ، مقام رهبر. از  قبل  تعيين نموده بود 

 حزب"ان مجلس در بين   تقسيم  نمايندگی، خاطره  چگونگ"ستاد ضد اصالحات "  ی نگهبان و  بدستياریشورا
 محمد " فرمان و منويات ملوکانه " ه  در آن زمان بنا بر ، کیدر دوران  نظام پادشاه"  حزب  مردم " و "ايران نوين 

"  را که در اثر  ی اسالمی نظام جمهوری شد ، را  زنده کرد ند  و  مشروعيت  مردمی تعيين میرضا شاه  پهلو
 .آمده بود ، مجددأ به زير سئوال بردند بوجود  "1376جنبش دوم خرداد  

  بر جامعه  حاکم ی و  روابط  دمکراس" حاکميت قانون " ضروريست  در  اين نوشته  توضيح  داد ، در جوامعى  که  
  مورد  تائيد تمام  شهروندان جامعه نباشد و يا در اثر "یقانون اساس" هست ، چون  امکان  دارد  که  تمام  اصول  

 در بافت و استروکتور جامعه  و در آن  رابطه  طرز تفکر مردم  آن جوامع  بوجود آيد  یمل جامعه، تغييراتروند تکا
   "حق "شهروندان آن جوامع از اين  .  کنندی  را  ضروریکه  احيانأ آن تغييرات ، تجديد نظر  در اصول قانون اساس



بتوانند   بدون  هيچگونه  تهديد و سرکوب، فعاليت بکنند   ی  تغيير اصول  قانون اساسیبرخوردار هستند   که  برا
 بر جامعه ی نظم و روابط قانونی  اينکه در چنين جوامعی  برایول.  و تبليغ نظرات خود دست بزنند یو به روشنگر

کرده  موظفند  تا  زمانيکه اصول  مورد نظرشان  تغيير پيدا نیحاکم باشد ، منتقدين  و مخالفين  اصول قانون اساس
  هيئت  حاکمه  یالبته  در چنين  جوامع. داشته باشند  ") یا لتزام اجرائ("   یالتزام عملاست ، به  آن اصول ، حتمأ 

 . نزندی  و اعمال فرا قانونی عمل کند  و دست  به قانون شکنینيز موظف است   در چار چوب  قانون اساس

 بهيچوجه  در چهار ی اسالمیبات دوره هفتم مجلس شورا انتخای در برگزاری اسالمیاما، هيئت حاکمه جمهور
همانطور که  اشاره رفت ، آيت . عمل نکرد  و بطور آشکار دست به تقلب زد ی اسالمی جمهوریچوب قانون اساس

متأسفانه . از ايرانيان را پايمال کردی ستاد ضد اصالحات، حقوق بخش بزرگی  به  دستياری خامنه ایاهللا سيد عل
، در پايمال کردن حقوق ملت ی اين انتخابات غير قانونی با برگزاریکه اشاره رفت ، دولت سيد محمدخاتمهمانطور 

 گوش  به فرمان ، همچون مجالس ی کمک کرد تا مجلسی رئيس جمهور خاتم. بعهده داشتیايران نقش بزرگ
، یلس دوره هفتم قانون گزارالبته بايد  خاطر نشان  کرد که، مج.   تشکيل گرددیدوران  محمد رضا شاه پهلو
  هستند  و "حاکميت قانون "   دفاع از  ی عناصر و نيروهائيکه  مدع. ندارد ی  و مردمیبهيچوجه مشروعيت قانون

 ینظام دمکراس"  و "  یمردم ساالر"  دانند  و از ی م"حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم  " خود  را طرفدار 
  و خطاب ی ـ الريجانی آيت اهللا خامنه ای  صدا  و  سيمایجازه دهند  تا  در اثر جو ساز کنند، نبايد ای دفاع م" 

 مجلس هفتم ، که یبر ماهيت واقع...  نماز جمعه  و سياست بازان  متملق ، چاپلوس ، جاه طلب  و  پول پرست 
 تواند بر پايه ی نم "یمجلس فرمايش"  ! کشيده شودی نيست ، پرده استتار "یمجلس فرمايش"   جز  يک یچيز

 .تصميم بگيرد و عمل کند " ملت ايران "  ايران ، بنام ی اسالمی جمهوری قانون اساسی  و حتیقوانين بين الملل

 یشورا"  ی و فقهای خامنه ایو دخالت مستقيم  آيت اهللا  سيدعل"  ی حکم حکومت"دوره هفتم که بنا بر  مجلس
  "ی فرمايشیمجلس" ، اکثريت نمايندگانش تعيين شده است  ، "ستاد ضد اصالحات " یو در واقع دستيار" نگهبان 

 !  دوران محمد رضاشاه ندارد"مجالس شه ساخته " با یاست  که  هيچگونه  تفاوت

 به مجلس راه  پيدا کرده  باشند  که "ینمايندگان"  ، "ستاد ضد اصالحات "اگر در مجلس هفتم برخالف تمايل 
 در مجلس ی باشند ، بهيچوجه وجود چنان افرادی  و رژيم  استبدادی  و عملکرد  فراقانونیون شکنمخالف  با قان

 ی نبايد از خاطر بدور داشت که  مجالس شورا. بکاهد"مجلس "بودن  آن  "  یفرمايش"  تواند از ماهيت  یهفتم ، نم
دکتر   و سيد حسن مدرس خواه ، همچون  ی  و آزادی  ملی  پنجم  و ششم،  با  وجود  اينکه افرادی  دوره هایمل

يت   ، که هيچگونه  مشروع "یمجالس فرمايش"    در آنها  حضور داشتند ، آن  مجالس بعنوان  محمد مصدق
 .نداشتند در تاريخ معاصر ايران به ثبت رسيده اند  ی  و قانونیمردم
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