
 
 
 
 
 

  انتخابات
 زادهسید حسن تقی

 

نتخاا  ماایا س یال مۀ مخ اار دارناد آینده که در ا ۀآقای مدیر مجل

 ۀمدعدر با  مسائل  انداند و بدین طریق خاایتهچندیست با  افتراحی باز کرده

معار  اطا   ه ی ایی واجتماعی عماید اهل خبره را در صفحات مجلۀ خاد با

ر مغزها خ االت و عماید مف د را که درگاشه و کنار دعامه بگذارند و بدین طریق 

ه با ی خ اصای راهاابریزناد و بح  هریاو دلهای صاحبنظران خااب ده روی دا

 یتان جراید بکشند. 

ی د صحت جریاان أاخ راً افتراحی در با  بهترین راه اص ح انتخابات  و ت

ملات در  ۀنها نمایناداینکه ت ۀوایطه و اینجانب ن ز که شاید ب اندآ ن طرح نماده

شش مجلس متاالی از بدو انم   تا امروز هستم مارد حسن ظن ایشان در ایان 

احتمال اینکه در این مدت طاالنی ادوار مشاروط ت تجرباه و ه ام، بمایا  باده

تفکری در این با  داشته باشم تمایای اظهار عم ده در این خ ار نمادناد. و 

ستن ویائل اص ح انتخابات از راه ت ار  در اگرچه نظر اینجانب ماقس برای ج

ک اد مادیر محتارم از عریاه أقاان ن و نظامات انتخا  نری ده لکن در ممابال ت

نداشتم  داشتن بضاعت مزجات خاد در بازار تماس عماید دانشمندان مضایمه روا
                                                           

   مماالت تمیزاده، ج 4، صص 253 تا 262.
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یاله عهدی که معنی هرچه باده ایماً تجار  ب ست جۀنظر در نت ه و اینک آنچه ب

 کنم: ار ب ان میخت اهرید ذی ً بنمایندگی  ملی و حکامت انتخابی باده می ۀدور

انتخابات ممکن ایت دو معنی داشته باشاد، یعنای ممکان ایات »اص ح 

بمادر « نماینادگی»مم اد از آن صحت جریان انتخاباات ملای و تکم ال معنای 

در اینکاه ممدور در معنی حم می و لغای آن باشد که درواقس مراقبت کامل ایت 

افراد مردم این مملکت که حق ایران ت دارند از حماق ی ایی خااد کاه اعماال 

کارهاای  ۀنظارت در جریان امار عامه و ی ایت مملکتی و نظار داشاتن در ادار

مند شده و این حق را غ ر مساتم م عمامی مملکت مطابق م الح عامه باشد بهره

  ن م زان کمک مالی که ماکل ن ی تعاوایطۀ گماشتن وک لی از جانب خاد بره ب

  ج عماامی بایاد بکنناد و نظاارت در ک ف ات دریافات ورمخاا هباترت ب خرج 

در این صارت البته منظار  ،کار ببرندهمحل منایب م ر  آن ب آوری آن وجمس

هااس  ه هاای واتااند رمی که تداب ر و قاان ن بشری این خااهد باد که بمدری

کن ک )فن کار انداختن( عمل انتخاا  را طااری مطاابق  را ببندد ت نامشرو  آنان

مم اد دریتکاری و امانت و عدالت تکم ل کن م که تا حاد امکاان و ایاتطاعت 

ث ر ها   أاخت ار مطلق و کامل و از دوری فهم و عمد بدون تاه بشری هر فردی ب

نفاذ نامشروعی وک ل خاد را انتخا  کند و پاس از آنکاه تماام ماردم مملکات 

ه طار مخفی دادند و به راً و از روی شعار )یعنی شعار لغای( آراء خاد را باخت ا

کمال امانت این آراء شمرده شد نت جۀ اکثریت آن آراء بدون ایات نا  و تم از از 

ایتثنای تحم مات راجعه هجانب ه   ممامی )حتی مجلس ملی( منبس باشد یعنی ب

طرفای ممکان طار  مماام بیکه از  جمس بادن شرایط انتخا  شدن در وک ه ب

ایت تحم ق شاد م حظات دیگری در ت دیق یاا در وکالات شاخص انتخاا  
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کار نرود. اگر مم اد این باشد پس منظار از بحا  و نظار اینسات  کاه ه شده ب

م ن أتااان تامیچه ویائل و تداب ر قانانی این مم اد را بهتر و کااملتر ه بب ن م ب

ممکان بسات. یعنای  حدّه صح ح انتخا  را بکرد و راه رخنه و خلل در جریان 

 یتاره را رایت کن م که جدول کج نرود. 

ذهان مثال ه مم اد دیگری که ممکن ایت با وجاد عادم مباادرت آن با

مم اد روشن اولی در بعضی افکار مکنان باشاد اینسات کاه منظاار از اصا ح 

الیق  تن وک لم ن داشأعمل انتخابات ایت بلکه ت ۀانتخابات نه تنها اص ح طریم

ن ایان ا اروپدویت و با فهم و با رشاادت و دلسااز ایات و و دریتکار و وطن

ای ای وک ی ایامی دارخ ال ممکن ایت عم ده داشته باشند که اگر نشاندن عده

 ۀویاائل دیگاری غ ار از ویا له مذکار در فاق در مجلس ملت ب ۀصفات الزم

ی آن هم ممکن شاد پ روی ت جریان انتخابات و رعایت مشروع ت در اجراصحّ

 مم اد ویا له را مشارو »معرو  یسااع ان )ززویتای(  ۀماک اولی یا روی ۀعم د

 الممدمه کرد. ع بی ندارد و باید ممدمه را فدای ذی« کندمی

ین انظر اینجانب از ه تفک ک این دو مم اد و تشم ق شماق در بادی امر ب

را  اص ح انتخابات کدام شاق جهت الزم باد که تا مم اد روشن نشاد که ما از

مکان مدیت آوردن آن مم اد هخااه م، انتخا  ویائل و تداب ر الزمه برای بمی

د نخااهد شد و ن ز تا این دو عم دۀ مختلف معاویه نگردد و یکی مغلاا  نشاا

 دیاته وایطۀ اخت   معنی خ   منظار یاکهخاایتن اص ح انتخابات ب اص ً

 خااهد باد. 

ت  حصه شاند که بمیمایه دیده نظر و کمطلبان کاتهاز ترقی اگرچه جمعی

ایتناد اینکه ملت جاهل ایت و انتخابات هجریان انتخابات اص ً عم ده نداشته و ب
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دهند و آنها کارهای مملکت میال دیت پ شروان جهّه حم می ملی رشتۀ امار را ب

دهناد وکا  می حشاند ترج میرا مطابق م ل عامۀ نادان اداره کرده مانس از ترقی 

شرح و بساطی در م اان جااناان ه یفارشی تع  ن شاند و اگرچه این عم ده را ب

کنند و بنابراین جای آن باد که این مطلب دریت شکافته شاده میمملکت تلم ن 

طار ویاح نشان داده شاد لکن چاان هو ح جی شاد و محاین و معایب آن ب

شاایم. فماط محا  میداخل این مبح  ن    ًغ ر از اینست تف حمایا  اقترا

طار اجمال بگاایم هخااهم بمیع قه که م ان این مطلب و مایا  اصلی هست 

ه ت عمل انتخابات و عطف تاجاه بانظر کردن از صحّکه این عم ده یعنی صر 

ت نمایندگان م ناعی قطعاً باطل و پاچ ایت و ع وه بر هزار و یاک دل ال قل ا

قدر باید گفتاه شااد کاه آن که باید در محل خاد ب ان شاد هم نقاطس بر بط ن 

قباال  رفر  تسل م ممدمات اخذ نت جه غ ر ممکن ایت. یعنای اگار قاب ًبحتی 

الشارایط در ای وک ال ذاتااً و جامسکن م که در صارت امکان داخال کاردن عاده

مشارو  بات در ا نتخابات ما هم برای یکساعت حایر شایم از راه مجلس با تملّ

نظر کن م باز مات صر ت و بط ن ممدّخارج شده و نت جۀ مف د را گرفته از صحّ

بدیهی ایت که در ممام عمل ح ال این مم اد غ ر ممکن ایت. چه اگار تنهاا 

دخااهی در کار باشد محال ن ست )اگرچه بع د ایت( که نفاذهای غ ر شرط تجدّ

بدهد ولی تا شارط دریاتکاری و « نماینده»طلب را لمب ملی اینگانه مردم ترقی

در عاالم وجااد  دویتی و حفظ م الح مملکت به م ان آمد فعا ًامانت  و وطن

تملبای وجااد « نمایندگان»خارجی )نه ذهنی( محال عمل ایت که این صفات در 

کند عامه ملت یمه میداشته باشد و تنها عاملی که کم و ب ش دریتکار را انتخا  

دهاد و اگار میدویاتی اهم ات کاری و امانات و وطندریته چرک ن ایت که ب
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معاری ن هم چشم بهم بگذارند و چند دق مه فکر کنند م ان خاد و خدا وجاداناً 

در هار « اگار»و ان افاً ت دیق خااهند کرد  که مطلب چن ن ایت. ورنه با هزار 

عم اده دهم کاه باا شاما هممایقبل قال ازمطلب محال که شما بخااه د من هم 

طلب باشند و هام دریاتکار  و . اگر ممکن باد که وک ی غ ر ملی هم ترقیشام

ها من هام بارای «اگر»دویت و هم رش د و هم با فهم و دانا با همه این هم وطن

شدم که دو یاالی میاثبات معایب دیگر این اصال و طریمه در مارد عمل رایی 

بکنا م. ولای « درآوردهمان »عمر گرانبهای ایران را هم صر  امتحان این ترت ب 

طریاق ه وایح ایت اگر اجما  امت برخطا باد عماید یک یا چند غ ر مع ام با

 شاد. میث رات های و هایهای ماجاد أاولی خاطی و تابس ت

اینجانب حایرم در صارت لزوم در حسن و قبح و فااید و معایب عم دۀ 

کار ذبادارم و باا  مزباره در صفحات آینده در ماقس دیگری عماید خاد را اظهار

ذاری تمام دالیل و ایتحسانات پ روان آن عم ده بروجه اکمل و بدون ادنی فروگا

. ولای از ب ان کامل مم اد و دالیل آنان معایب و یستی آن طریمه را نشان بدهم

ی ح عمل انتخا  ایت و منظار پ دا کردن ویائل قاانانفع ً چان مایا  اص 

یات بار یار ا تخا  و دادن نت جاه مطلاا م ن صحت حم می جریان انأبرای ت

 رویم.مایا  می

ت مطلاا  بایاد گفات کاه صاحّ لطار کامهبرای روشن یاختن مطلب ب

اص ح قاان ن آن ن ست بلکه دو شارط دارد: یکای ه جریان انتخابات تنها بسته ب

م ن اجرای آن که نه در اقتاراح و ناه أتکم ل و اص ح قاان ن انتخا  و دیگری ت

ا این شرط دوم ه ج منظار و مایا  بح  نشده در صارتی که بادون در جاابه

این فمره که شرط اولی و اصلی ح ال مم اد ایت اص ح تمام قاان ن بر وجه 
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قدر خردلی نت جه نخااهد داد و هاتخاذ بهترین تداب ر قانانی عالم ب اتم و احسن و

این باده ایت  این مسئلهه   ببلکه مضحک خااهد باد و شاید جهت عدم تعرّ

نظر آمده و در واقس ع جی نداشته. لهذا در عاالم هکه بح  در اص ح  آن ب جا ب

ب کاری ت ار شده که ع بی ندارد یکی از مسائل فریی را که فعا ً ثماره نادارد 

المثل بادان ماناد کاه  ذ اذهان در آن با  بح  کن م و فیحمطرح کرده برای تش

مجالس خ اصی و عمامی شب و روز بح  وک ی مجلس دور هم نشسته در 

 1306ه و ق ل و قال کنند که عایدات مملکتی یاال و مجادله و ایتدالل و محاجّ

اول مف د باشد بهتر ایت صر   ۀایایی که در درج ۀه امار مهمّه چرا ب 1307یا 

ه و ایایی ملتی را که ماا نماینادگان  آنهاا هسات م با تیکن م و چگانه امار ح ا

بکن م مطاابق  تشخ ص داده و جدّ فاالهمّ ترت ب االهمّه ده وحاجت بدرجات فای

ه و غار و فکر و بحا  و جّآن ترت ب صر  شاد و پس از یکسال گفتگا و محا

دیات آنهاا ه صارت تفریق بادجه را چاپ شده با ًًۀبغتتحم ق روزی دولت 

« دجهبا»ایم ه صارتی از عمل گذشته ب ماه رمذایفند 28بدهد و یا آخر یال در 

اصط ح معماال حال اه تفریا ( ه همان یال که تمام شده و در معنی تفریق )یا ب

 را بخااهند.  ت ایب آن رممد اطار ایتهزهوک  بدهند و به بادجه را ب

م ال ه اگر ق د قاۀ اجرائ ه و عمال آن روزی این باشد که انتخابات کام ً ب

کنناد و دولت اان اعماال میا  ملت انجام یابد بعضی مردم خاد وک ل خاد را انتخ

اخاری مثال ممالاک  ۀعبااره ای در عمل انتخا  نکنند و به   نفاذ و یا مداخله

چنان عم ده دارم که با چند اص ح در قانان  .زم ن رفتار کنندحم می مغر  ۀنمتمدّ

کارد و شااید  کت حم مای نزدیاحّصاه تاان خ لی بمیانتخابات عمل انتخا  را 

قانان و یاء جریان ایت رفس ه را تا آنجا که راجس ب آن ۀحال  تاد معایبصدی هش
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 نماد. 

ا کاه ویائل اص ح باید نخست معایب انتخابات حال ه را تا آنج ۀبرای ته 

عم ادۀ مان ه تارین ایان معایاب بایاء اجرا راجس ن ست تشخ ص داد و مهمه ب

 عبارت از امار ذیل ایت:

ات در خاارج از انجمان نظاارت انتخابا اینکه انتخا  کننده ورقۀ انتخاا  را. 1

آورد و خااد در انجمان در اطااق مخ اصای مایناشته یا نایسانده هماراه 

 نایسد. مین

فتاه رداخل آراء شهرهای مهم شده و از ایتخراج روی هم  ،آنکه آراء بلاکات. 2

و  که انتخا  شهرها کماب ش از روی فهم شاد. درصارتیمیآراء وک ل مع ن 

ق صاندوه باده و آراء رویتائ ان بدبخت که مثل رمۀ گایفند با ایتم ل رای

 شاند غالباً از روی اجبار و اغفال ایت.میانتخابات رانده 

 ناغتشاش تع  ن هایت در انجمن انتخابات و نبادن م زان صح حی بارای ایا. 3

الشرایط جلاگ ری کار تا از تکرار رای دادن و یا رای دادن اشخار غ ر جامس

 شاد.

یاء انتخا  یا تشک ل انجمنهای نظارت انتخاباات کاه تاابس هاای و هااس . 4

 م ازان صاح حی بارای آن رود ومایکار هم ایت و دیایس زیاد در آن باحکّ

 ر نشده ایت. ممرّ

اعتبارنامه در مجلس و قضااوت مجلاس ه شکل عج ب و مضحک ری دگی ب .5

سی از جانب ملت ترین امار مملکت ما هست و وکالت هر کحسا که از بی

« ییاوک »م ل و هاس و پساندیدن و نسساندیدن ه و اهل والیت خاد بسته ب

 . اندطهران ری دهه ایت که زودتر ب
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یت که در کار ایت ورنه چندین معایاب ا ایشد معایب عمده هآنچه گفت

خاباات آنها کاش د تاا انت ۀرفس همه تدریج بهدرجه دو هم ماجاد ایت که باید ب

ا  در اط مستم م ب فتد، مانند محدود نبادن ابتدا وانتهاای عمال انتخاصره ملی ب

ده را وک ء از  اهل محل و غ ره. اینک وقتی که معایب عم نتمام مملکت و نباد

 از نظر گذران دیم باید راه اص ح را پ دا کن م. 

ت ت جریان انتخاباشاد که دولتی که مراقب صحّمی نایه رفس ع ب اول ب

االمکاان قابال که حتی ک ف ت مخ اصی ا ع مات وبی چاپ کند أر ۀایت ورق

کاافی تحایال  ۀی را وزارت داخلاه مهار کارده عادأایان اوراق ر شد واتمل د نب

هار ه مده و قب  بگ رد و حکامت محال آنهاا را بااانتخاب ه د ۀحکامت هر حاز

ر کناد. دمیمهار  دهند و انجمن ن ازمیل  انجمن نظارت یحکامت ریان ده تحا

ی ناشاتن ایام وک ال یاا وکا  گذاشاته اجای مخ اصی یف د بار هااین ورقه

یاد پاس از آی به آنجاا میأهر کسی که برای دادن ره شاد و انجمن نظارت بمی

و را ی ریمی چاپی از آن اوراق داده اأر ۀک ورقیتحم ق هایت و شرایط قانانی 

قلام و دوات در انجمن نظارت که یک م از و  ۀیای اطاق کاچکی در محاطه ب

و  ی ناشاتهأکند که در آنجا ایم وک ل را خاد روی ورقاه رمیآنجا ایت داللت 

 یات کاه در ایانا صندوق ب نادازد. معلاامه از در دیگر خارج شده و ورقه را ب

اصاط ح ه کننده باید صاحب یااد یعنای حاداقل آن باشاد و باصارت انتخا 

و  انتخاا  بایاد انجمان نظاارت»م خااندن الفبا و ناشتن را بداناد. بعاد از خات

ا از صندوق ریخته شده باطل نماده یا آنچاه ره ی را که بأحکامت تمام اوراق ر

ت صاحّه م ر  نری ده تحایل وزارت داخله کنند و وزارت مزباار باه اوراق ب

  ری دگی نماید. عدد اوراق و مطابمت آن با عددی که تحایل حکامت شده باد
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راء ده و بس ط آنست که آراء بلاکات را از آیا برای رفس ع ب دوم اص ح

ۀ عم اده تنایب نفاس وک ل داده شااد و باه هرکدام به شهرها تجزیه نماده و ب

ی نتارین اصا حات قااناترین  و مهماینجانب در حالت حال ه این فماره واجاب

 ایت. 

تع  ن هایت ایت جز با مراقبات کامال در امار ه ع ب یام را که راجس ب

ادی تاان چاره کرد و اگرچه دیایس زیمیاحاال نظام کار یجلتیت و انها ۀورق

 اق محال شادن تحم ترت بی یابق ودر آن کار ن ز دیده شد ولی ه   نسبتی با بی

 . هایت مردم به شنایائی ف ن حاجی یا ف ن کایب ندارد و قابل ق اس ن ست

یجل احااال مبناای در انتخابات آینده حتماً باید در تمام ایران فمط ورقۀ 

مهار  هایات و ۀتحم ق هایت قرار داده شاد و انجمن نظارت پس از دیدن ورقا

او بدهد. بادون ه ی بأکردن پشت آن و تحم ق یایر شرایط انتخا  کننده ورقه ر

دیانتِ قادیمی و اماناتِ  شاد و چانمیاین اص ح اص حات دیگر نمش برآ  

ایماان یاع ف و امانات  ه هایات باتحم اق  ۀاگر مسئلی ایی کم ا  شده لهذا 

ت عمال در اماار امانات و صاحّه م نی که ببلند و معمّی  ریشهاحاجی یستِ

ی بدهد أتااند ب ست مرتبه رمیکننده ی ایی قائل ن ستند واگذار شاد هر انتخا 

ی أر آماده و ادعاا کنناد اهال شاهرند و رهتاانند در شمیدوردیت  یو اهل قرا

لس ششم خاد اینجاناب عضاا انجمان نظاارت مرکازی بدهند. در انخابات مج

شعب انجمن نظارت در طهاران اویااعی مشااهده ه طهران بادم و در یرکشی ب

اصا ً  مرکب از نه نفر باد که یکی هاح طۀ تحریر ن اید. یکی از شعبهه کردم که ب

که  قبال عضایت نکرده باد و دو نفر دیگر اغلب حایر نبادند. از شش نفر باقی

اً حایر بادند پنج نفر مثل اینکه تمام عمر را شب و روز و هر یاعت و هار غالب
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شناختند و یکی دو نفر از میالمال هر واردی را همه متفق اندبا هم گذرانده هدق م

آن پنج  ۀکرد و این اظهار مثل فرمانی کافی باد که بم میآنها ابتدا اظهار شنایائی 

م، مخ اصاً یکی از آنهاا کاه شاخص محتارم شنایمیمن هم »نفر فاراً بگایند 

م باد مشغال ثبت ایامی در دفتر و تحریر باد و اغلاب بادون آنکاه ر و معمّماقّ

کنندۀ بدبخت شهریتانکی نگاه کند در همان روی انتخا ه یرش را بلند کند و ب

شان د کاه گفتناد میکاه صادای رفماای خااد را ی حال تحریر نمره و ایم وقتا

اینجانب پس « شنایممیمن هم »گفت  زیر میه  ز از همانجا یر بشنای م او نمی

مطلب که برای من واقعااً صادور چناان حرکااتی از چناان  از دق ق شدن در یرّ

ن ما اگر انگ ز باد عاقبت دریافتم که بعضی اهل تدیّمردمان با ریش و پشم ح رت

ه و در آنچاه در هم ایمان دریتی داشته باشند دریتکاری را در مارد امار شارع ّ

آنها را ماجاب  شمارند وخ فکاری درمیآن امر ونهی شرعی ماجاد ایت الزم 

مثال وکالات، انتخاا ، « مان درآورده»ورنه در اماار  ؛ دانندمیمجازات اخروی 

العمامی، پذیرائی یفراء خارجه، اماار گمرکای، مال اات کم س ان، کم ته، مدعی

کنند مجازات و عما  میو غ ره که ت ار یسات رهنی، ع ار یرابخانه، غ ره ؤم

ه د اصا ً بااشامیه یانج ده نصریحی دربارۀ آنها وارد نشده و با ماازین شارع ّ

اشخاصای کاه در اماار  ایمانی قائل ن ستند و برو بی نیامانت و خ انت و با ایما

 خندند. میمات و ممارنات مااظبند دریتی ممدّهعرفی ن ز مانند اعمال شرعی ب

ویا لۀ هترین امار رفس ع ب چهارم ایت یعنی اتخاذ ترت بی که بمشکلاز 

ی نظارت صح ح و دریتکاری داشته باش م و چارۀ قطعی آن تشک ل هاآن انجمن

آن صاارت باادن  معنی حم می آن در این مملکت ایت که درهاحزا  ی ایی ب

ایس ی یاامن جلااگ ری از اعماال دیاتاحادّ هایک نفر از هر حز  در انجمن
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شاد ولی چان ما ظاهراً هناز یی یال دیگر از داشتن احزا  ی ایی حم مای می

بات از روی عم ده دور هسات م لهاذا معنی معمال در ممالک مغربی یعنی تحزّه ب

مارین مسائال و أفع  جز تحم ل قسمت بزرگ مسئال ت بر دولت و انتخا   م

ه و یام مه کاردن چناد یای ادارات مهمّؤات و رت از قضّام ن و دارای شخ  ّ

شارط آنکاه خااد هطر  از وجااه ملات بر  محترم ام ن بینفر از اشخار ماقّ

آیاد و وایاح ایات کاه مینظر هداوطلب وکالت نباده باشند تنهاا راه ممکان با

طر  و چنانکه در ابتدا گفت م این درصارتی ایت که خاد دولت در انتخابات بی

ام مبنای اص حات مشروحه در ایان ممالاه ت جریان باشد و اص ً تممراقب صحّ

م ل هحال ط عی و بهبر روی آن ایاس گذاشته شده یعنی فر  جریان انتخابات ب

 ملت ایت. 

ایاس مجلاس ایات در اعتبارناماه وکا  و در ع ب پنجم که قضاوت بی

ن از معایبی ایت که گاواقس قضاوت زودآمدگان در وکالت و عدم وکالت دیر آمد

ننگ نی بر ناص ۀ مشروط ت  ۀد در رفس آن اهتمام شاد و واقعاً این کار لکقطعاً بای

ه هار اعضای مجلاس داخال دورۀ تمن ن ّاوقت آید و تمام میمجلس ه ایت که ب

آیاد و تماام اعضاای میمجلاس ه که ب ای ایتهفته یا هر ماه یکی دو اعتبارنامه

ممتضاای ه هام با مجلس داخل کشمکش قبال و عدم قبال وک ل تازه هستند آن

های و هاس شخ ی و اغرا  مختلفه و اغلب طرفداران هر وک ل تازه صبح تا 

روند و یا در کاچه جلا آنها را گرفته می« از پل گذشته»ی وک ی هاخانهه شام ب

ی دادن درباارۀ أعدم صاحت انتخاا  تمناای ر دل ل صحت و ۀذکر یک کلم هب

گذرد و از اخ ر وک ال می« ن بم رمم» کنند و حتی گاهی کار با وک ل تازه می

ای رانند و وک ی کهنه هم عاقبت اغلب به وک ال تاازهمیمخاطب یخن ه تازه ب
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در اشاعار و ادب اات هام تسالط »، «آدم بدی ن سات»دهند مح  اینکه میی أر

و یا بااالخره اللحاب « آدم خاش معاشرتی ایت»یا « خطش خا  ایت»، «دارد

رشد مجلس ملی و تکامل ه ح این نمص ب شتر بسته بعلی بل لبغ  معاویه. اص 

آن و افتادنش در خط مجالس ملای ممالاک مترق اه ایات. ولای فعا ً در م اان 

خاا  تت یاا فسااد جریاان انها و صحّهی مختلف برای تحم ق اعتبارنامهاطریمه

 کند. میاینجانب تا حدی از یاء جریان این کار جلاگ ری  رپ شنهاد ذیل نظ

 ۀت جنمجرد ورود در مجلس فاراً به شعبه رجا  شاد و شعبه هامه باعتبارن

کاه  مجلاس عریاه دارد. درصاارتیه تح مات خاد را مجباراً در مدت مع نی ب

ز ده مخالف ن ا ۀکه عد یحدّه ی شعبه ماافمت نماید بأاکثریت عظ مۀ مجلس با ر

 ی در صارتی شعبه قاطس خااهد باد ولأصارت همان ر نفر تجاوز نکند. در آن

دیاد جداخلای  ۀنظامناما ۀی شعبه ترت بی که در الیحأمخالت ده نفر از وک  با ر

 هعبشقرعه انتخا  شده و ه نفر از وک  ب 36یعنی  ؛ه اجرا شاددمجلس منظار ش

 نند تا ویمخالف ن هم یکی را از م ان خاد انتخا  ک نفر از آنها را در کرده و 12

اشاد ب)در صارتی که خاد وک ل تازه مخالف شاعبه  نفر دیگر را رد نماید 12ن ز 

ای ماند ری دگی ثاانمینفر آخری که باقی  12) نفر اولی ایت 12خادش در رد 

هناد پرت بدرادر اعتبارنامه نماده ودر ظر  یک هفته نت جۀ تحم ق خادشان را  

 اکثریات آراء ارجاا ه که مجلس با و حکم آنها قاطس خااهد باد مگر درصارتی

ارد در حکمۀ تم ز بخااهد. یمناً باید در هار ماه منظر در این مسئله را ب تجدید

  ی مخفی کافی باشد.أنفر هم برای اخذ ر ی در مجلس تمایای یکأماقس اخذ ر

این پ شنهاد فمط یاک ت ااری ایات کاه در اویاا  حال اه وارد خااطر 

بلاا   ت و عادالت وشاد و شاید پس از مدتی با افتادن امار در مجرای صحّمی
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 نظر ب اید. هلزوم بپرپ چ ده و بی ،رشد کامل حدّه ملت ب

چنانکه گفته شد گذشته از این نااقص عماده معایاب درجاه دوم ن از در 

 م ایرانترت ب انتخابات ایران ماجاد ایت. مث  ًً محدود کردن مدت انتخابات تما

ا لی کاه تایک زمان کاتاهی که از یک ماه تجاوز نکند و منف ل شدن هر وک ه ب

ه مجلس حایر نشاد و محدود کردن مرخ ی وک  با یه ماه پس از انتخا  در

مر  جدی یا دو هفته در یال و شرط معروف ت محلی برای وک ل هر حاازه و 

یار شرط حتمی ایرانی بادن تا یه پشت برای وک ل و عدم انف ال وک ئی که وز

رت و از ایاتعفای از وزا ثان اً پاس ،مجلسه شاند از وکالت یعنی عادتشان بمی

 ب عمل آید. ترته تدریج بهبعضی نکات دیگر و اص حات الزمی ایت که باید ب

« پارلماانی»حسابی دارد که مجلس را از شاکل داخلی مجلس ملی هم معایب بی

 کند. میخارج 

 نظر اینجانب قسمتی از این اص حات بدون انتخابات حزبی کاه هناازه ب

شاد ممکان ن سات و تشاک ل مینۀ افق هم آثارش دیده نماجاد ن ست و در دام

ایاب احزا  حم می با عم ده در مملکت طبعاً خ لی از این معایب را و خاصه مع

ی کند. لکن تشک ل احزا  حم می هم با ترقی اقت ادمیداخل مجلس را اص ح 

تااناد میوجاد نهپذیر ایت ورنه از غ ر اهل مشاغل آزاد حز  حم می بصارت

 اید. ب 

کند آنسات میت جریان انتخابات کمک مهمی یک نکته هم که برای صحّ

 م ل وک ل آن محل ن اب و عازل نکناد وه ال دولتی هر محلی را بکه دولت عمّ

 ه   نا  ویاطت و اجرای نفاذی از طر  وک ل در این با  قبال ننماید. 

را در رید ولی بااز بایاد یاخن مینظر قاصر ه اینست آنچه در این با  ب
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همانجا ختم کرد که آغاز بدان باد یعنی این حم م ت روشن را باید تکرار کرد که 

ی ماجااده از هاتعدیل قانان و ید خلله تمام این اصط حات وخ االت راجس ب

 طارهث ری در اجرا نخااهد داشت و اگر ماش ن اجارا باأراه قانانی ایت و ه   ت

اصاط ح هافراد ملت دانسته و فهم ده ب ت کار نکند یعنی ق د آ ن نباشد کهصحّ

ی خااد را در کماال أاجباار ر عان اکاراه و شرعی فی حال ال حه و االخت ار ال

ای چاارۀ قادر ذرههآزادی برای وک ل خاد بدهند ه   یک از اص حات قانانی ب

را نخااهد کرد. اص ح این ع ب ایایی یعنی فساد اجرهم با خاد قاۀ اجرائ ه  آن

عاقال باشاد  یت که هرکه مم ز و بال  و رشا د وا قااعد شرع ه چنانایت. در 

م او قرار بدهاد دیت بگ رد و کسی حق ندارد خاد را ق ّهحق دارد کار خاد را ب

را حتمااً  مم ز ایات کاار خااد کس که بال  و رش د ولکن در قااعد ی ایت آن

حااال ماا اگار تااند ادعاای ق مامات بار او بکناد. میکسی ن گ رد ومیدیت هب

آقایاان »کار مبنی بر این ادعا ایت کاه  کن م اینمیکاپ تاالی ان خارجه را ملغی 

در ایان مملکات امت اازی  ملت ما بال  و رش د ایت شما دیگر چاه حاق داریاد

و اگار انتخاا  « حماقی و قضائی برای اتبا  خاد نسبت به ایرانی قائال بشااید

رشاد چگاناه تم ز و بیبابا این ملت بی» وک  را آزاد نکن م معن ش این ایت که

ولی باالخره در روز روشان « تااند خادش وک ل الیق برای خاد تع  ن نماید.می

 شاد با دو زبان حر  زد و دو پردۀ مختلف بازی کرد. میهم ن
 1306مرداد  2

 


