سخن روز
رفراندم خالی ،شعار توخالی  -رامین کامران
اخیراً ًجمعی ًاز ًفعاالن ًسیاسیً ،اعالمیهًای ًبه ًخواستاری ًرفراندم ًمنتشر ًساختهًاند ًکه ًانعکاسً
وسیعی ًدر ًرسانهًها ًیافته ًاستً .نکاتی ًکه ًدر ًآن ًآمدهً ،با ًدیگر ًسخنان ًرایجی ًکه ًبه ًخواستاریً
دگرگونی ًاساسی ًدر ًایرانً ،زده ًمیشودً ،چندان ًتفاوت ًنداردً .تازگیً ،در ًتغییر ًموضع ًبعضی ًازً
امضأًکنندگانًاستً.برخیًکهًتاًدیروزًاصالحًطلبًبودندً،امروزً،بهًیمنًتحولیًکهًوقایعًدیًماهًدرً
صحنۀًسیاستًایرانًایجادًکردهًاستً،دستًازًاینًفکرًبیعاقبتًبرداشتهًاندًـًهمین.
تا ًبه ًحالً ،هواداران ًپهلوی ًطرفداران ًاصلی ًرفراندم ًبودند ًو ًهنوز ًهم ًهستندً.بار ًاول ًچند ًسالً
پیش ًسرمایهًگذاری ًمفصلی ًروی ًاین ًشعار ًکردند ًو ًحتی ًتصنیف ًهم ًساختندً ،ولی ًنتیجهًای ًنگرفتندً.
اماًامروزً،همینًمبهمًبودنًمعنایًشعارً،افرادًدیگریًراًنیزًگردًآنًجمعًکردهًاستً.تکرارًکلمهًکهً
دامنهًاش ًبه ًطبقۀ ًحاکم ًجمهوری ًاسالمی ًهم ًکشیده ًاستً ،باعث ًشده ًتا ًفضای ًابهامی ًکه ًآنرا ًفراً
گرفتهًوًبرایًبسیاریًجذابشًکردهًاستً،ولیًدرًاصلًبسیارًمشکلًزاستً،گستردهًترًشود.
مشکل ًدر ًنفس ًرفراندم ًنیستً ،زیرا ًدر ًدمکراتیک ًبودن ًاین ًروش ًشکیًنمیتوان ًروا ًداشتً.کسیً
که ًبا ًخواستار ًشدن ًنظر ًکل ًمردم ًمخالفت ًنمیکندً.ولی ًنکتۀ ًاصلی ًاینجا ًنیستً.پرسشی ًمطرح ًاستً
که ًمهم ًاست ًو ًهم ًاکنون ًباید ًطرح ًگرددً:چه ًسؤالی ًرا ًمیخواهید ًبه ًرأی ًمردم ًبگذارید؟ ًاینجاست ًکهً
مقصود ًواقعی ًاز ًرفراندم ًمشخص ًمیشودً.تا ًوقتی ًمعلوم ًنشود ًکه ًچه ًسؤالی ًقرار ًاست ًبه ًرفراندمً
گذاشته ًشودً ،نمیتوان ًدر ًباب ًمعنای ًسیاسی ًکار ًبه ًدرستی ًقضاوت ًکرد ًو ًموضعی ًروشن ًو ًمنطقیً
اتخاذًنمود.
آنچه ًتکلیف ًکار ًرا ًمعین ًخواهد ًنمود ًو ًمعلوم ًخواهد ًکرد ًکه ًدر ًاین ًبازی ًچه ًکسی ًبرنده ًخواهدً
بودً ،معین ًکردن ًسؤال ًاستً.این ًکارً ،باید ًقبل ًاز ًرفراندم ًانجام ًبپذیرد ًو ًبه ًهمین ًدلیل ًبه ًهیچوجهً
دمکراتیک ًنیستً ،چون ًنمیتواند ًباشد ًـ ًراجع ًبه ًسؤالی ًکه ًباید ًدر ًرفراندم ًمطرح ًشود ًکه ًنمیتوانً
رفراندم ًکردً.بر ًخالف ًمجلس ًمؤسسان ًکه ًنفس ًبرپاییًاش ًبیان ًدمکراسی ًاست ًو ًمطلقاً ًالزم ًنیستً
که ًاز ًقبل ًدر ًبارۀ ًتصمیماتی ًکه ًممکن ًاست ًاتخاذ ًکندً ،شک ًو ًواهمهًای ًدر ًکار ًباشدً ،در ًموردً
رفراندمًبایدًسؤالًراًازًقبلًدانستً،چونًاطالعًازًآنًمعلومًمیکندًکهًراهًرفراندمًبهًکجاًمیتواندًختمً
گرددً .کسی ًکه ًسؤال ًرا ًطرح ًمیکندً ،در ًعمل ًنصف ًتصمیم ًرا ًخودش ًگرفته ًو ًنیم ًدیگرش ًرا ًبهً
مردمًوامیگذارد.اماًظاهراًًاینهاییًکهًشعارًرفراندمًمیدهندً،همانًنیمۀًاولًراًهمًنمیدانند.
نویسندگان ًاعالمیهً ،عموماً ًاز ًفعاالن ًباًسابقۀ ًسیاسی ًهستندً.نباید ًنگارش ًجملهًای ًکه ًباید ًبه ًرأیً
مردمًگذاشتهًشودً،چندانًبرایشانًمشکلًباشدً.برایًاینکهًبتوانًمردمًراًباًصداقتًبهًرفراندمًدعوتً
کردً ،باید ًهمزمان ًسؤال ًرا ًهم ًبه ًاطالعًهمگان ًرساند ًتا ًدرست ًبدانند ًکه ًدر ًچه ًراهی ًقدم ًمیگذارندً.
شعار ًتوًخالی ًدادنً ،این ًتصور ًنه ًچندان ًبیًپایه ًرا ًایجاد ًمیکند ًکه ًقرار ًاستً ،دلش ًدر ًفرصتً
مناسبًوًبهًخواستًچندًنفریًکهًنمایندۀًکسیًجزًخودًنیستندً،پرًشودً.
برای ًجلب ًمردم ًدرستکاری ًالزم ًاستً .بگویید ًچه ًمیخواهید ًبپرسید ًتا ًمردم ًبدانند ًچه ًمیخواهندً
بگویند.
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