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  مصطفوي. م
  بحران اعتماد

  نهمين دوره رياست جمهوري سخن رانده شده " انتخابات" براي تحليل نتايجعديده اي تاكنون در مقاالت مختلف از علل 
از كلمه بحران استفاده . در اين نوشته قصد نگارنده بدست دادن نگرش ديگري از بحراني كه در آن بسر ميبريم ميباشد.  است

ر حال هر موضعي كه داشته باشيم، تنها اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه چند روز ديگر شخصي در ايران بر ميكنيم زيرا به
زندانيان سياسي در داخل كشور شركت داشته كشتار در ، 60در دهه  گفته ميشود  صندلي رياست جمهوري تكيه ميزند، كه

فرانسه، (دادگستري سه كشور غربي در  بختيار و كاظم رجوي ، ترور قاسملو، سه عمليات تروريستي در برون مرزو بخاطر
 ،  پر واضح است كه در شرايط غير عادي بسر موجود استاز او به عنوان شركت كننده در ترورها پرونده  )اطريش و سوئيس

 حاكميت مردمي و ملي زيرا آنچه به.  اما مسئوليت با كيست؟ مسلما قبل از هر چه، مسئوليت با كليه مردم ايران است. ميبريم
مربوط ميشود قبل از هر چيز به خود ملت و مردم ايران باز ميگردد و بجاي اينكه ملت را عنصري خطا ناپذير و پاك بدانيم و 

بايد مسؤليت مردم را يادآورشويم و آنها را به صحنه عمل   به عنوان فعال مردمساالرهمه تقصيرها را بگردن غير بيندازيم،
.فراخوانيم  

خصوصا آنان كه مدعي مردمساالري و خدمت .   اما فعاالن سياسي نيز در بوجود آمدن وضعيت فعلي بدون مسئوليت نيستند
بسيار ات جاي تامل عملكرد اين فعاالن در اين انتخاب. به مردم اند و از امكانات تبليغاتي داخل كشور نيز كم و بيش برخوردارند

  .االري شركت كردند پرداخته ميشود كه در اين انتخابات تحت عنوان دفاع از مردمسآنان نقشدارد و در اين نوشته كوتاه به 
يكي از مسائل اصلي و پايه اي كه مورد فراموشي قرار ميگيرد اين است كه مردمساالري حداقل بصورتي كه اكنون در شكلهاي 

 يا امريكائي و سوئدي آن،  در همه مختلف آن در جهان كنوني رايج است، چه نوع هندي، چه سويسي و فرانسوي و
مردمساالريها بخش مهمي از حاكميت از طريق انتخاب نمايندگان مردم صورت ميگيرد و بخش كمي از حاكميت شهروندان 

 بدون وجود كادرهاي سياسي مردمساالري امكان وجود پيدا در عمل . بصورت مستقيم و بر اساس مشاركت همگاني است
بدون اعتماد .  غير از مسئله سازماندهي مردمساالري، اساسي ترين پايه رواني مردمساالري اعتماد استدر نتيجه به. نميكند

اين مسئله در كشورهايي كه هنوز بنيادهاي مردمساالري در آنها پا .  مردم به فعاالن سياسي مردمساالري امكان عمل ندارد
ايران در اين وضعيت قرار .  بسيار حادتر است،ها نزديك به صفر استنگرفته و جا نيافتاده و تجربه عملكرد مردمساالري در آن

اعتماد مردم نسبت به فعاالن سياسي  وجود نتيجه اينكه نياز به. دارد و بايد نسبت به اين مسئله حساسيت خاصي بخرج داد
سب با مردمساالري، امكان همچنان كه بدون رهبري، البته رهبري متنا. براي استقرار مردمساالري امري بسيار كليدي است

حتي در بهترين صورت استقرار مردمساالري يعني شركت عموم مردم در يك جنبش . استقرار مردمساالري ممكن نيست
پس نتيجه ميگيريم كه اعتماد به فعاالن سياسي در . همگاني باز هم نياز به رهبري و نماد براي جنبش امري بديهي است

 كساني كه بنام شكستحال براي فهم بهتر .  ن مسائل امروز براي استقرار مردمساالري استرابطه با ميهن ما از حادتري
از مهمترين ضربه هايي كه در سالهاي اول . مردمساالري در اين انتخابات شركت كردند الزم است كمي به عقب برگرديم
ميليونها ايراني براي ساختن نظامي . يني كردانقالب به وجدان سياسي مردم ايران وارد شد خيانت به اميدي بود كه آقاي خم

 به او به عنوان نماينده خود اعتماد كردند و او كه قبل از انقالب قول ،بر پايه استقالل و آزادي و اسالمي بيانگر اين دو اصل
 قدرت به قولهاي داده بود وارد امور دولتي نمي شود و بعد از انقالب در قم به درس اخالق خواهد پرداخت به محض رسيدن به

از آن . تجربه او تجربه تلخي براي ملت ايران شد. خود يك به يك پشت كرد و نظامي سياه بر پايه حاكميت مطلق فقيه ساخت
همه وعده ساختن دنيايي نو بر پايه آزادي و استقالل و اخالق و معنويت، در عمل بر خرابه ها افزوده شد و قبرستانها آبادتر و 

سختي اين ضربه رواني از سوي شخصي . در نتيجه سرخوردگي جامعه را فرا گرفت. تر و وسيعتر و خونينتر شدندزندانها تاريك
كه لباس روحانيت به تن داشت و مرجع تقليد بشمار مي رفت و كار و زندگي خود را در شكست همه جانبه تمام كرد،  بي 

  .  اعتمادي زيادي در جامعه نسبت به همه بوجود آورد
كه نزد بسياري اما در اين تجربه نيز آقاي خاتمي و همراهان او . خرداد اعتراض به اين پشت پا زدن به اهداف انقالب بود دو 

نه تنها به وعده ها عمل نكردند، بلكه در يك بازي سياسي كليه ابزار را به دست ولي فقيه اميد به تغييرات ايجاد كرده بودند، 
ميتوان گفت كه عدم شركت مردم در آخرين انتخابات شوراها و . ه را لباس مشروعيت پوشاندنددادند و نظام واليت مطلقه فقي

مجلس هفتم نتيجه اعتراض مردمي بود كه بار ديگر دريافتند كساني كه گمان ميكردند ميتوانند خواستهاي آنان را نمايندگي 
از تغيير قانون اساسي دم س ششم تا آنجا پيش رفتند كه اصالح طلباني كه قبل از انتخابات مجل. كنند به آنها پشت كرده اند

نيز زدند و ايران را متعلق به همه ايرانيان ميدانستند، سنگر به سنگر عقب نشستند و حتي حكم حكومتي خارج از قانون را نيز 
  . بدينقرار اعتمادي كه الزمه نمايندگي كردن مردم است از دست رفت. پذيرفتند

 در اين انتخابات جبهه .اعتمادي عميق ناشي از عملكرد اصالح طلبان، باز هم مسئله انتخابات پيش آمددر چنين جوي از بي 
اينبار .  مردمساالري شركت كردنديمشاركت ايران اسالمي، نهضت آزادي و ملي مذهبي ها بنام دفاع از حقوق مردم و برقرار

 عملكرد آقاي خاتمي انتقاد كرد  و به مردم قول داد كه زير از. آقاي معين با شعارهاي جدي تر از آقاي خاتمي پيش آمد
 به اختصار اخبار ايران را از قبل و طي انتخابات مرور كنيم بهتر اگراما تنها . هيچگونه بي قانوني و حكم حكومتي نخواهد رفت

  . توانيم نتيجه شكست سخت مشاركتي ها، نهضت آزادي و ملي مذهبيها را درك كنيممي
 كامل راهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي براي اينكه نامزد رياست جمهوري شود چندين شرط قرار داد از جمله حذفآقاي اب-

   شوراي نگهباننظارت
آقاي سحابي نماينده ملي مذهبي ها گفت شروط بيشتري دارد اما فعال همان شروط اعالم شده توسط نهضت آزادي براي - 

 .   شركت در انتخابات  را ميپذيرد
بدون استثنا هيچيك از شروط ديگر نهضت آزادي برآورده در انتخابات برداشته نشد بلكه شوراي نگهبان دخالت  نه تنها -

 . نشدند با اينحال بر خالف وعده، خود آقاي يزدي نامزد انتخابات شد
 . شوراي نگهبان آقايان يزدي و معين را از ليست كانديداها حذف كرد-
شوراي نگهبان پذيرفت و اقاي . م حكومتي از شوراي نگهبان خواست كه نامزدي آقاي معين را بپذيردآقاي خامنه اي با حك-

 .معين بر خالف وعده خود زير بار اين حكم رفت
 .آقايان يزدي و سحابي بر خالف شروطي كه خود گذاشته بودند در انتخابات شركت كردند و از آقاي معين پشتيباني كردند-
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! چنانچه آقاي يزدي گفت اجنه ها در انتخابات شركت كردند. دور اول همانطور كه همه ميدانيم با تقلبات بيسابقه برگزار شد
اما كروبي كه خود قسمتي از تقلبهاي فاحش را آشكار كرد و معين بخاطر مصالح نظام تصميم . قاي معين نفر پنجم اعالم شدآ

 . الخره حتي يكنفر هم شكايت رسمي از تقلبات نكردگرفتند كه رسما شكايتي نكنند و با
 بعد از اعالم نتايج دور اول، معين اعالم كرد كه در دور دوم شركت نخواهند كرد و به كسي راي نخواهد داد و از كسي هم -

 . دفاع نخواهد كرد
. بله با فاشيسم همبستگي نشان داداعتراض شود تحت عنوان اينكه بايد براي مقاوسيع  دو روز بعد بجاي اينكه به تقلبات -

 بايد دست به انتخابي مدني زد و "شخصيت حقوقي" بوده و بعنوان "شخصيت حقيقي"معين گفت موضع قبلي من به عنوان 
 باور دارد و شخصيت حقيقي به يك سري ييشخصيت حقوقي به سري اصول و ارزشهاگويا . به هاشمي رفسنجاني راي داد

    !!!ديگر
سحابي و بسياري ديگر، حتي برخي از پناهندگان سياسي در خارج از كشور نيز اعالم كردند كه به آقاي رفسنجاني يزدي و  - 

آنها و بسياري از اصالح طلبان . تا از استقرار فاشيسم جلوگيري شود راي ميدهند و از همه نيز دعوت كردند كه به او راي دهند
ن اصلي مي انگاشتند و فكر ميكردند با رفتن معين و رفسنجاني به دور دوم كه قبل از دور اول هاشمي رفسنجاني را دشم

خواهند توانست مردم را عليه رفسنجاني بسيج كنند و معين را به كرسي رياست بنشانند يكباره شروع كردند كه به تبليغ 
 . اينكه راه نجات كشور راي دادن به هاشمي است

و اصالح طلبان با شركت خود در اين انتخابات  پوششي از مشروعيت . دوقها بيرون آمددور دوم انجام شد و احمدي نژاد از صن-
اما واقعيت اين . بر يكي از سياهترين بازيهاي انتخاباتي رژيم كشيدند و كسي بطور جدي تقلبهاي آشكار و بيحد را دنبال نكرد

 كه اصالح  بود انتخابات ناميدن بزرگترين تقلبي گذشتكه خود آنچه ،بود كه تقلب تنها به صندوق پر كردن منحصر نميشود
  . طلبان و ملي و مذهبي ها  نيز در آن شركت كردند

 اما من بر اين باورم كه اين شعارهاي افراطي مربوط است به " بعد از انتخابات هم آقاي يزدي در باره احمدي نژاد گفت -
جرم شرايط سياسي در سطح ملي و بين المللي يك چيزهايي را دوران انتخابات و هر كس كه برنده مي شود، از هرگروهي، ال

من براين باور هستم كه شرايط سياسي ايران، شرايط اجتماعي ايران به هيچ . الزاما بعنوان ضرورت به اينها تحميل مي كند
هر حال نهمين دوره  به "  و نهضت آزادي در اعالميه خود افزود".گروهي مجال و امكان فشارهاي فوق العاده را نمي دهد

 ميليون رأي 17هاي منحصر به فرد آن سپري شده و اينك كانديداي اصولگرايان با  انتخابات رياست جمهوري با همه ويژگي
او به اعتبار همين آراء رئيس جمهور نه تنها هفده ميليون بلكه هفتاد ميليون ايراني است و بايد به . رئيس جمهور كشور است

 همچون گذشته، به وظيفه ديني و ملي ،نهضت آزادي ايران....  اعتراض ها نتيجه اين انتخابات را پذيرفت  رغم همه نقد ها و
ترديد، بخشي از اهدافي  بي. اجتماعي آن يعني نقد قدرت و حكومت پايبند است-امر به معروف و نهي از منكر در بعد سياسي

شعارهايي كه اجراي آن را در عمل به انتظار . مورد قبول ما استكه رئيس جمهور منتخب بر آن انگشت تأكيد نهاده است، 
ها و  خواري آرزوي ما موفقيت دولت در استقرار عدالت و رفاه عمومي، محو رانت. داوري نيز نداريم ايم و البته پيش نشسته
نژاد وعده پيگيري آن را  دي درجه از آزادي است كه آقاي احم360ها و اجراي كامل قانون اساسي و تحقق كامل  طلبي انحصار

 اگر نه چرا ميخواستيد قباي ناجي ملي را به تن هاشمي ؟  معلوم نيست باالخره خطر فاشيسم وجود داشت يا نه"!.اند داده
 براي چيست؟ اين مواضع بعد از دور دوم  و اگر بله پوشانندرفسنحاني ب

چگونه افرادي كه مدعي مردمساالري هستند و بايد بدنبال جلب با مرور كوتاه به اين رويدادها انسان به تعجب مي افتد كه 
اعتماد مردم ياشند درست در زماني كه جامعه بيشترين نياز به اعتماد كردن را دارد و سرخورده از سياست خاتمي بيرون 

ي بعنوان يك بازي  و به فعاليت سياس زنندآمده، هر روز  قولهاي خود را عوض ميكنند و به شرايط و اصول خود پشت پا مي
براستي شما كه اينچنين قول خود را زير پا ميگذاريد و هر روز ساز جديدي كوك ميكنيد، چگونه انتظار داريد . قمار مينگرند

مردم بشما اعتماد كنند؟  چرا شرايط خود را زير پا گذاشتيد؟ چرا حكم حكومتي را پذيرفتيد؟ چرا به تقلبها اعتراض نكرديد؟ 
  د از هاشمي رفسنجاني يعني يكي از بانيان اصلي استبداد سياه حاكم ناجي ملي بسازيد؟ چرا ميخواستي

 وارده به غيرخودي ها ي، اصالح طلبان در برابر ستمها)نمونه آخر در رابطه با گنجي(مضاف بر اينها، در بسياري از موارد 
بر . دم نيز اصالح طلبان از اعتماد برخوردار نيستندحقوق مردفاع بي غل و غش از از منظر . سكوت گزيدند و اعتراضي نكردند

سر كار آمدن يك جاني بنام احمدي نژاد از جمله از نتايج رفتار اپورتونيستي و غير اخالقي و غير اصولي اين بخش از فعاالن 
باور به قدرت و  اين و.  حساس تاريخ ايران  به آن ضربه زده اند لحظاتسياسي است كه بجاي پيشبرد مردمساالري در ايران در

  .باعث شده چنين رفتاري را پيش گيرنداست كه نياز به رانت و امتيازات 
سخن از مردمساالري ميكنند اما .  در واقع علت عدم اعتماد مردم به اين قشر اين است كه آنها به مردم اعتماد و باور ندارند

در اصل بحران . ل اصلي بحران اعتماد موجود نسبت به آنها نيستدلينيز اما اين امر !!  مردمساالري را بدون مردم ميخواهند
تمام هم و غم خود را صرف اين كردند كه يا از اينروست كه . اينجا ناشي ميشود كه اصالح طلبان بخود اعتماد ندارنداعتماد از 
 براي خود فضاي عمل داشته )اصالح طلبان ملتزم به قانون اساسي(و يا در حاشيه قدرت ) اصالح طلبان حكومتي(در قدرت 

عدم اعتماد بخود، نداشتن هويت مستقل و تقسيم مرز مشترك با اربابان استبداد باعث شده است كه وضعيت امروز . باشند
نقش اصالح  و گرفت سال حاكميت اصالح طلبان، احمدي نژاد در صدر قرار 8بعد از نتيجه اين رفتار اين شد كه . پيش آيد

در انظار بين المللي، به يكي از سياه ترين انتخابات بعد از انقالب با همراهي خود لباس مشروعيت صه شد كه طلبان به اين خال
  . پوشانندب

 اينكه كساني كه بدليل دل نكندن از قدرت و رانتهايي كه از آن بهره ميبرند، از دو جهت بي اعتمادي بوجود آورده پايان سخن
 و از سوي ديگر به بسياري از ستمها كه به غيرخوديها ميشود نيز گذاشته بطور مستمر زير پا از سويي قولهاي خود رايعني اند، 

پروژه مردمساالري را در ايران كساني ميتوانند به سرانجام . د، نميتوانند حامل پروژه مردمساالري باشندكرده اناعتراض ن
و با ايستادگي بر اصول و ارزشهاي مردمساالري و بازي نكردن سختيها را بپذيرند ه دل از قدرت و رانت كنده باشند، برسانند ك

  .با آنها و اعتماد داشتن به خود و مردم  محل اعتماد مردم شوند
  


