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چه پيش و چه پس از تشکيل مجلس هفتم، آنچه بعنوان بحث محوری جنبش 

ها باقی خواهد ماند، انتخاباتی است که تا پيش از  عمومی مردم ایران، همچنان و تا سال
تاریخ نه تنها در .  درایران و برای تشکيل این مجلس برگزار می شود١٣٨٢ایان سال پ

های بی نظير مافيای قدرت و ثروت  باره نحوه برگزاری این انتخابات و کارشکنی
جمهوری اسالمی برای از نفس انداختن مردم و نااميد ساختن آنها از امکان تحوالت از 

خود را خواهد کرد، بلکه درباره ميزان درک رحمانه  طریق انتخابات قضاوت بی
طرفداران تحوالت از شرایط، موقعيت سنجی و نحوه مقابله آنها با این توطئه نيز قضاوت 

هرآنکس که درباره این قضاوت های تاریخی کوچکترین تردیدی . خود را خواهد کرد
دهم و هفدهم در دارد، می تواند تاریخ مجلس درایران، انتخابات آن و بویژه مجلس شانز

دربار ) رئيس مجلس( را یکبار دیگر مرور کند و به سرنوشت آیت اهللا کاشانی ٣٠دهه 
پهلوی و سرانجام نمایندگانی که با توطئه این دربار بر صندلی مجلس شورای ملی تکيه 

از آنجا که نقش مجلسين پس از کودتا که عامل قانون سازی برای تثبيت . زدند بياندیشد
دند همان نقشی است که چرخ پنجم درشکه اختناق و دیکتاتوری ایفاء می کند، کودتا بو

نيازی به گشایش دفتری جدا از سرنوشت شاه و دربار برای این دوره ها از مجلس ایران 
  . نيست

شورای نگهبان سلطنتی نيز، در دوره ای به نيابت از فئودال ها و در راس آنها 
 به نيابت از دالل های اسلحه و تجار وابسته به دربار و خاندان پهلوی و در دوره ای دیگر

نوکيسه های مونتاژکار صنایع، که باز هم در راس آنها دربار شاه قرار داشت، در کاخ 
سرانجام آن . شاهنشاهی ليست از صندوق ها بيرون آورد و مجلس مطيع دربار برپا کرد

ون های درباری اظهرمن الشمس مجلس ها، دربار شاه و سازندگان آن ليست ها و فراکسي
  .و نيازی به مرور آن از سوی ما نيست! است

ای تاریخی  همچنين، تاریخ خواهد گفت که مردم ایران توانستند در لحظه
تصميمی درست و تاریخی بگيرند یا نه؟ البته، هر قضاوتی دراین باره؛ چيزی از سهم و 

ان در جهت آگاه سازی مردم نقش نيروهای طرفدار تحوالت، احزاب سياسی جدی ایر
همانگونه که از سهم نيروهای مخالف مردم و . برای اتخاذ تصميم درست نخواهد کاست

قضاوت بی رحمانه تاریخ این دو را نيز شامل خواهد . تحوالت در ایران نخواهد کاست
اگر نامردمی و مردم ستيزی حکومتيان سقوط آنها را در پی داشته باشد که در هر . شد
 درپی داشته، برای گروه دوم نيز - چه اسالمی و چه غير اسالمی-م و کشورینظا

های تاریخی چنان ضربه اعتباری خواهد بود که دوباره بر سر پا ایستادن و با مردم  غفلت
  )٢بقيه در صفحه . ( سخن گفتن را دشوارتر از آن خواهد ساخت که اکنون گمان می رود


