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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ١٨
  

  ،…نه به روحانی، رئيسی و
 !تر به کليت حکومت اسالمی ايران و نه بزرگ

   

تر از  ھای اين نمايش داغ شويم بحث ايران نزديک میھرچه به نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی 

وله، راديو  سی، راديو فردا، راديو دويچه بی المللی بی زبان بين ھای فارسی ھای خود حکومت اسالمی، در رسانه رسانه

 و ھای سياسی ھای ريز و درشت به اصطالح اپوزيسيون راست و چھره چنين رسانه ھای آمريکا و ھم فرانسه، تلويزيون

در اعلب . گيرد  اکثريتی مورد بحث و بررسی قرار می- ای  فرھنگی ليبرال، دوم خردادی، سبزھای اسالمی، طيف توده

تر از شيخ روحانی جنايت کرده است  تر و علنی ھا نيز اغلب حمالت شديدی به شيخ رئيسی که گويا بيش اين بحث

در حالی . کنند قابل شيح رئيسی از شيخ روحانی حمايت میطور مستقيم و غيرمستقيم در م گيرد و نھايت به صورت می

کش و تروريست است که موضع سياسی اصولی و انسانی درباره انتخابات  که کليت اين حکومت جانی و مافيای و آدم

نی يع! تر به کليت حکومت اسالمی ايران ، و نه بزرگ..نه به روحانی، رئيسی و: اين حکومت نيز بايد با صدا بلند گفت

    !سرنگون باد کليت حکومت اسالمی ايران
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برانگيز شد، تاکنون  نام، جنجال بينی نشده او در دومين روز ثبت نويسی پيش نژاد که نام عالوه بر محمود احمدی

جمھور در  سئي نظير مصطفی ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسعود زريبافان، معاون رئیھا چھره

نژاد، محمدعلی پورمختار، نماينده مجلس، مصطفی   احمدیئی، معاون اجرائیاد، حميد بقانژ دولت دوم احمدی

رفسنجانی و محمد خاتمی، محمد غرضی، وزير پيشين پست، تلگراف، مھدی کلھر، مشاور  طبا، معاون ھاشمی ھاشمی

ی مجلس و دبيرکل حزب نژاد، محسن غرويان مدرس حوزه علميه قم، مصطفی کواکبيان نماينده فعل ای احمدی رسانه

  .اند ساالری و عليرضا زاکانی، نماينده پيشين مجلس، در اين انتخابات ثبت نام کرده مردم

 فروردين ٢۵جمھوری اسالمی ايران، و شيخ ابراھيم رئيسی، توليت آستان قدس، روز جمعه  سئيشيخ حسن روحانی، ر

  .جمھوری دوازدھم شدند بات رياست، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نامزد انتخا١٣٩٦

شود که مورد حمايت جبھه مردمی نيروھای  عنوان رقيب اصلی روحانی در اين انتخابات نام برده می از رئيسی به

گرايان و معرفی  ھای اصلی اصول اين جبھه زمستان پارسال برای ايجاد وحدت بين گروه. است) جمنا( انقالب اسالمی

 .يک نامزد واحد تشکيل شد

طلب  عھده داشت، از حمايت جناح اصالح حسن روحانی نيز که در چھار سال گذشته سکان رياست جمھوری ايران را به

طلبان، از روحانی در انتخابات حمايت  گذاری اصالح  شورای ھماھنگی سياست.درون حکومت ايران برخوردار است

 .کرده است

نام  ر در وزارت کشور در انتخابات رياست جمھوری ثبترئيسی روز جمعه ساعتی پس از حسن روحانی، با حضو

اعالم کرده که ثبت نام چھار نامزد اوليه ديگر اين گروه يعنی » جبھه مردمی نيروھای انقالب اسالمی« گروه .کرد

پس  در انتخابات منعی ندارد و اين گروه ئیمحمدباقر قاليباف، عليرضا زاکانی و مھرداد بذرپاش و حميدرضا حاجی بابا

 . خود را انتخاب خواھد کردئیھا نامزد نھا ھا و سخنرانی از مناظره

 فروردين آغاز شده و تا روز شنبه ٢٢شنبه  جمھوری از روز سه نام از داوطلبان دوازدھمين دوره انتخابات رياست ثبت

 . فروردين ادامه دارد٢۶

***  

ای، مجتبی  او از نزديکان خامنه .ام جمعه مشھد استهللا علم الھدی، ام تياو داماد آ. ابراھيم رئيسی، مشھدی است

هللا آملی  ه را گرفته که در دوره آيتئياو از شاھرودی، معاون اولی قوه قضا. تھرانی، مرعشی و شاھرودی است

  . دادستان ويژه روحانيت بوده است٩١ای از سال  چنين با حکمی از طرف خامنه او ھم. الريجانی نيز داشت

شده در کھريزک، رئيسی  ، در پی گفته مھدی کروبی مبنی بر آزار معترضان بازداشت١٣٨٨ت سال سال پس از انتخابا

ھيئت  .ه انتخاب شدئيس وقت قوه قضائين موضوع از سوی رينفره ويژه بررسی ا عنوان يکی از اعضای ھيئت سه به

تشويش «موجب » کاذيب و ايراد تھمت و افتراءبا افرادی که با نشر ا«ويژه البته با رد اتھامات کروبی، پيشنھاد داد که 

ھا  رئيسی درآن سال. صورت گيرد» برخورد قاطع«اند،  شده» حيثيت و اعتبار نظام«و باعث ھتک » اذھان عمومی

  .خبر داده بود» سران فتنه«چنين از محاکمه  ھم

اما . ھرستان کرج آغاز شد و با حضور در جايگاه دادياری ش١٣٥٩ از سال ئیورود رئيسی به عرصه مديريت قضا

او در سال . هللا قدوسی، دادستان کرج شد ھنوز چند ماھی از اين دوره نگذشته بود، که با حکم دادستان کل انقالب، آيت

  . يت دادستانی شھر ھمدان نيز به وی محول شودمسؤولزمان با دادستانی کرج،  ، ھم١٣٦١
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که به عنوان دادستان استان ھمدان معرفی شد  ر ماه ادامه داشت، تا آنيت، سه تا چھامسؤولزمان او در اين دو  حضور ھم

 او در پايتخت ئی، سال آغاز مديريت قضا١٣٦٤سال .  سال در اين سمت خدمت کرد٣، به مدت ١٣٦٣ تا ١٣٦١و از 

  .دار سمت جانشينی دادستان انقالب تھران شد بود و به اين ترتيب عھده

و ) ٣ و ٢ و ١( ، مورد توجه ويژه خمينی قرار گرفت و احکام ويژه١٣٦٧ در سال  سال از اين تاريخ و٣با گذشت 

ھا از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار   در برخی استانئیمستقيمی برای رسيدگی به مشکالت قضا

 به ئیده مھم را برای تصميم قضابعد از آن ھم خمينيچندين پرون. گذار حکومت اسالمی دريافت کرد ه، از بنيانئيقوه قضا

  .او و نيری محول کرد

 اعدام ھزاران مسؤولھای اوين و گوھردشت و  ابراھيم رئيسی جانشين دادستان تھران، عضو مھم ھيئت مرگ در زندان

ھا، شکنجه و  او در دستگيری. ھای سياسی بود س دادگاه انقالب تھران برای سازمانئياو ر. ھزار زندانی سياسی است

  .ھای سياسی بسيار فعال بوده است  اعدام اعضاء و ھواداران سازمان

، با ١٣٦٧ زندانيان سياسی در سال  عام  جانشين دادستان تھران بوده و در جريان قتل٦٠  ابراھيم رئيسی از اوايل دھه

  .ھمين منصب عضو ثابت ھيئت مرگ بوده است

اول محرم شد، «: گويد ی از اعضاء ھيئت مرگ ياد کرده و میعنوان يک منتظری در خاطرات خود از ابرھيم رئيسی به

من آقای نيری که قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که 

  ».داريد ھا دست نگه نماينده وزارت اطالعات بود را خواستم و گفتم اآلن محرم است حداقل در محرم از اعدام

ه، به سمت دادستان ئيس وقت قوه قضائيهللا يزدی ر ای، رئيسی با حکم آيت بعد از مرگ خمينی و آغاز رھبری خامنه

پس از آن و از سال . يت را برعھده داشتمسؤول به مدت پنج سال اين ١٣٧٣ تا ١٣٦٨تھران منصوب شد و از سال 

  . عھده دار بود١٣٨٣ت را تا سال  به رياست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و اين سم١٣٧٣

 تاکنون نيز دادستان ١٣٩٣ه بود و از سال ئي سال معاون اول قوه قضا١٠، به مدت ١٣٩٣ تا سال ١٣٨٣رئيسی از سال 

  .کل کشور است

  .عنوان دادستان کل ويژه روحانيت نيز منصوب شد ای به  تاکنون با حکم خامنه١٣٩١چنين از سال  رئيسی، ھم

هللا واعظ طبسی  آيت. ای، توليت آستان قدس رضوی شد  با حکم خامنه١٣٩٤ اسفند ماه سال ١٧ دوشنبه رئيسی در روز

  . اسفند فوت کرد١٤دار بود، روز جمعه  که از اول حکومت اسالمی تاکنون توليت آستان قدس رضوی را عھده

***  

با سرنگونی حکومت پھلوی، . از کردحسن روحانی در آغاز جوانی، فعاليت سياسی خود را با پيروی از خمينی آغ

يت يافت تا ارتش مأمور، از سوی خمينی ١٣٥٨حسن روحانی از عناصر اوليه حکومت اسالمی بود که در سال 

سازی کند يکی از افتخارتش در اين دوره اين است که به فرمان امام خمينی، به ھمه مراکز نظامی  حکومت شاه را پاک

  .را به سر کارشان راه ندھندحجاب  دستور داد تا زنان بی

گذاری به مدت بيست سال   به نمايندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد و در پنج دوره قانون١٣٥٩روحانی در سال 

ھای  س کميسيونئيو ر) ھای چھارم و پنجم در دوره( س اول مجلسئياو نايب ر. فعاليت کرد) ١٣٧٩ تا ١٣٥٩از سال (

عضويت و رياست شورای سرپرستی . بود) ھای چھارم و پنجم دوره( و سياست خارجی) ھای اول و دوم دوره( دفاع

ھای روحانی در دوران پس از انقالب بوده  يتمسؤول نيز از ديگر ١٣٦٢ تا سال ١٣٥٩سازمان صدا و سيما از سال 

  .است
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، )١٣٦٧ تا ١٣٦١از سال ( از جمله عضويت در شورای عالی دفاع ئیھا  يتمسؤول، روحانی  در دوران جنگ 

، معاونت فرماندھی )١٣٦٧ تا ١٣٦٥از سال (عضويت در شورای عالی پشتيبانی جنگ و رئيس کميسيون اجرائی آن 

و فرماندھی ) ١٣٦٦ تا ١٣٦٤از سال (االنبياء  ، رياست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم)١٣٦٤ تا ١٣٦٢از سال (جنگ 

 به معاونت ١٣٦٨ تا ١٣٦٧ھای  روحانی بين سال. رعھده داشترا ب) ١٣٧٠ تا ١٣٦٤از سال ( کل کشور ئیپدافند ھوا

  .جانشين فرماندھی کل قوا منصوب شد

 از سوی رھبری حکومت اسالمی، به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب و ١٣٧٠روحانی از سال 

او . ز برعھده داردوی رياست کميسيون سياسی، امنيتی و دفاعی اين مجمع را ني. تاکنون در اين سمت فعاليت دارد

  . است١٣٧١س مرکز تحقيقات استراتژيک از سال ئي و ر١٣٦٨عضو شورای عالی امنيت ملی از سال 

يت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی را بر عھده داشت؛ سمتی که در دولت مسؤول سال ١۶حسن روحانی به مدت 

از سال ( روز ٦٧٨ای تنھا  تصدی وی در پرونده ھستهھاشمی به او رسيد و در دولت خاتمی نيز ادامه يافت؛اما دوران 

المللی و صدور قطعنامه شديداللحن  ای ايران در سطح بين اين دوران پس از طرح موضوع ھسته. بود )١٣٨٤ تا ١٣٨٢

 طی يک بيانيه و سپس در ١٣٨٢شورای حکام آژانس، نخست در خرداد . المللی انرژی اتمی آغاز گرديد آژانس بين

  . ای ايران پرداخت ای به پرونده ھسته مان سال طی قطعنامهشھريور ھ

شد و از آن  ای   پرونده ھستهمسؤول، ١٤/٧/١٣٨٢ای، حسن روحانی در تاريخ   خامنهتأئيدبا حکم سيدمحمد خاتمی و 

با سه کشور متعاقبا مذاکرات ايران . گرديد طور کامل به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی محول  تاريخ، اين پرونده به

روحانی و تيم او که متشکل . ھای بعد در بروکسل، ژنو و پاريس ادامه يافت شروع و در ماه) سعدآباد(  از تھرانئیاروپا

وگو و  امنيتی که عليه حکومت اسالمی بود، تاکتيک خود را بر گفت-  بودند که به دليل شرايط سياسیئیھا از ديپلمات

  . سازش استوار کردند

، از سمت دبيری شورای عالی امنيت ٢٤/٥/١٣٨٤نژاد، حسن روحانی در تاريخ  کار آمدن دولت احمدیبعد از روی 

ای را  يت پرونده ھستهمسؤولعنوان دبير جديد منصوب شد و  گيری کرد و علی الريجانی به  سال کناره١٦ملی، بعد از 

  .برعھده گرفت

***  

ھا، سرکوب جنبش ھای  زدن ھا، شالق اش درباره اعدام جمھوریاکنون نيز ھمگان به کارنامه سياه چھار سال رياست 

  .، آگاھی دارند...ھای نجومی مديران رده باالی دولت و اجتماعی و چه در فساد اداری و اقتصادی و حقوق

بر . چنان شاھد سرکوب و سانسور شديد بود ، در حالی به پايان رسيد که جامعه ايران، ھم١٣٩٥از ديدگاه آماری سال 

 ٤١١١ھای ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در سالی که گذشت  ساس دادها

  .صورت انفرادی به داليل عقيدتی، سياسی يا امنيتی بازداشت شدند در ايران به شھروند

 تن از آنان را ھواداران ٣۵ شھروند طی بازداشت ھای دسته جمعی بازداشت شدند که ١١٣عالوه بر مورد فوق، تعداد 

 .دادند عرفان حلقه تشکيل می

 شھروند تحت عنوان ھنجارشکن ۵۵٧. شھروند تحت عنوان نفوذی، جاسوس يا مرتبط با داعش دستگير شدند ٢٩

ھای مجازی   تن به دليل فعاليت در شبکه٧١۴. خواری و امثالھم بازداشت شدند دليل اقداماتی چون بدحجابی، روزه به

 . تن ديگر به دليل فعاليت در زمينه مدلينگ بازداشت شدند١۵٣شت شدند، بازدا
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 شھروند به دليل مشارکت در توليد ١٠شھروند به دليل حضور در تجمعات صنفی يا اعتراضی دستگير شدند،  ٢٣١

 دختر ٨نھايتا  نفر ديگر به دليل اقدام به خالکوبی از باب ھنجارشکنی بازداشت شدند و ٣تجھيزات دريافت ماھواره و 

 .که تالش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند

ھای شبانه   شھروند ديگر به دليل حضور در مھمانی١۵١۶کم  ، دست٩۵ مورد بازداشت فوق در سال ٢٢٢٩عالوه بر 

 ورود به حريم  ھا در حالی است که اين دستگيری. وی انتظامی دستگير شدنديا مختلط خصوصی عمدتا توسط نير

 .خصوصی شھروندان و تفحص در شيوه زندگی آنان مغاير با قانون و اصول پذيرفته شده حقوق بشری است

ی ھای سياسی يا مدن  شھروند را به دليل فعاليت٢۴۴ھای عمومی و انقالب در سراسر کشور  از سوی ديگر، دادگاه

 سال حبس تعليقی برای متھمان صادر شد، ١۴ سال حبس تعزيری و ٧٩٠محاکمه کردند که طی اين محاکمات جمعا 

، ٥٩٩، ٦٠٠ متھم نيز بعضا عالوه بر حبس جريمه ھای نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ٣٧طور برای  ھمين

 .شود  لایر برآورد می١٦٠، ٩١٣

 که با کرامت ئیھا و غيرانسانی در سال گذشته اشاره کرد، مجازات» وحشيانه«حکام در ادامه بايد به افزايش صدور ا

 نفر ديگر را ١١ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ٣از جمله اين موارد قطع دست . ای آشکار دارند انسانی فاصله

 مورد حکم کور ۶ صدور  مورد اجرای حکم کور کردن چشم و١ از ديگر موارد اين رسته بايد به. ميتوان بر شمرد

ه برای عدم صدور اين ئي حکم جنجالی سنگسار که حتی با بخشنامه ھای صادر شده قوه قضا٢کردن چشم و البته صدور 

 .گونه مجازات ھا مغايرت دارد اشاره کرد

سراسر ھای مختلف   ضربه شالق برای شھروندان ايرانی در دادگاه١١٧١٨به صدور حکم  از خيل انبوه گزارشات بايد

مجازات شالق نيز چون موارد فوق جزو مجازات ھای غيرانسانی بر اساس معاھدات حقوق بشری . کشور اشاره کرد

 .شود شناخته می

چون ساير اقشار سال دشواری را تجربه کردند، عالوه بر نواقص قانونی و عدم  ، زنان ايرانی نيز ھم٩۵در سال 

 مورد گزارش خشونت خانگی عليه زنان ٣٣٩٠١ قانون بايد به ثبت تضمين برابری ھای جنسی در صحنه اجتماع و

 زن در اعتراض به وضعيت خود دست به ١٢ زن مورد اسيدپاشی قرار گرفتند، ٢١اشاره کرد، در ھمين سال 

 مورد گزارش از اعمال تبعيض ھای جنسی در صحنه اجتماع از جمله مشاغل ثبت گرديد و نيز ۵۴خودسوزی زدند، 

 .ھای خود شدند ھای ناموسی توسط خانواده انی قتل زن قرب۴٠

 تن آنان توسط ١٧شدن  و زخمی) باربر مرزی(  کولبر٢۴، گزارش قتل ١٣٩۵ای متفاوت در طول سال  در دسته

حال سيستان  نيروھای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا اين تلفات انسانی در مناطق کردنشين گزارش شده است با اين

 .امان نماند  و نيز مرزھای آبی چون ھرمزگان و خزر نيز از اين تلفات بیو بلوچستان

ھای نيروھای   شھروند ديگر ايرانی طی کمين١٠٠کم  عنوان کولبر روشن شده، دست عالوه بر افرادی که ھويت آنان به

ستان و بلوچستان به خصوص در استان سي انتظامی يا نقض قوانين به کارگيری سالح بر اساس خطای نيروی انسانی، به

 .يک به محاکمه عاملين نظامی يا امنيتی آنان منجر نشد  که تقريبا ھيچئیھا قتل. قتل رسيدند

 شھروند به ٣۵کم  صورت مشخص بر اثر تيراندازی نيروھای انتظامی صورت گرفت، دست  که بهئیھا در کنار قتل

عمده اين .  تن ديگر زخمی شدند١٢١طور   دادند ھمينواسطه انفجار مين در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست

يت مشخصی در خنثی کردن آنان يا محصور کردن مناطق مسؤولھا بازمانده از زمان جنگ است که دولت ايران  مين

 .آلوده به ھدف ايجاد امنيت شھروندان و حفظ جان آنان را دارد
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ھای نقض حقوق بشر محسوب  ترين جلوه ايران از برجسته، اعدام در ١٣۵٧ھای اخير پس از انقالب  مانند تمام دھه

شدگان  از جمله اعدام.  تن ديگر به اعدام محکوم شدند١۵٧ شھروند اعدام شدند و ۶٠١کم   دست،٩۵در سال . شود می

 .عام بوده است  حکم اعدام که در مالء٣٨طور به محل اجرای  مجرم اشاره کرد و ھمين- کودک۴بايد به اعدام 

نمای وضعيت حقوق بشر در ايران  تواند آينه تمام  شده است که قطعا آمارھای ارائه شده نمیتأکيدان اين گزارش در پاي

ھای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعاليت آزادانه و دسترسی به  محسوب شود زيرا دولت اسالمی ايران به سازمان

اقل تعريف وضعيت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نھادھای دھد بنابراين اين گزارشات را بايد حد منابع الزم را نمی

 .اند اند و بواسط نھاد آمار اين تشکل گردآوری و ثبت شده مدنی منجمله ھرانا گزارش شده

؛ »تسنيم«گزارش خبرگزاری حکومتی  برای مثال، به.  اشتغال و بيکاری نيز در جامعه ايارن فاجعه بار استمسأله

بنا به آماری که مرکز ملی :  و شھری گفتئیھای توليدکنندگان فرش روستا امل اتحاديه تعاونیعبدهللا بھرامی مدير ع

شان را  فرش ايران ارائه داده است، در حال حاضر يک ميليون بافنده داريم يعنی ظرف دو دھه چھار ميليون نفر شغل

  .اند از دست داده

از اين ميزان در .  ھزار متر مربع است٢٠٠، سه ميليون و باف در کشور در حال حاضر ميزان توليد ساالنه فرش دست

اين آمار .  ميليون دالر آن مربوط به کشور آمريکا بود٧۵ايم که   ميليون دالر صادرات داشته٣٢٣سال گذشته، حدود 

  . درصد رشد داشته است١٣ حدود ٩۴نسبت به سال 

فت به کشورھای ديگر داشتيم که اين چھار برابر  ميليون دالر صادرات فرش دستبا٢٠٠ يک ميليارد و ٧٠در دھه 

 .ظرفيت موجود است

 دو ميليون بافنده داشتيم و ظرفيت حدود شش ميليون متر مربع بود و به ھمان ٨٠ و ٧٠در دھه : وی خاطرنشان کرد

چنين رکودی  بعد از مواجه شدن با تحريم و مشکالت ديگری مانند سوء مديريت و ھم.  داشتيمئینسبت نيز صادرات باال

که بر اروپا حاکم شد، باعث شد نتوانيم با موقعيت و ظرفيت فرش در کشور ھماھنگ شويم و با کاھش صادرات روبرو 

 .شديم

اند،  ھای اخير افرادی که در حوزه فرش بيکار شده در سال: بھرامی از رشد بيکاری در حوزه فرش گفت و عنوان داشت

رکز ملی فرش ايران ارائه داده است، در حال حاضر يک ميليون بافنده داريم يعنی بنا به آماری که م. رشد داشته است

 .اند ظرف دو دھه چھار ميليون نفر شغل شان را از دست داده

***  

اين انتخابات به حدی پوچ و مضحک است که حتی عناصر حکومتی نيز به مسخره گرفتن آن توسط مردم اقرار 

گويد قانون ميدان حضور برای کانديداتوری رياست  ستاد انتخابات کشور می سئيعلی اصغر احمدی، ر. اند کرده

  . عام، باز گذاشته و اين امر بايد حتما در آينده مورد بازنگری قرار گيردئیھا جمھوری را با ويژگی

عد بينديشند که ھای ب ای برای دوره  چاره ن خواستهمسؤوالای صادر کرده و از  هللا مکارم شيرازی بيانيه زمان، آيت ھم

 .نويسی صف نکشند برای نام» ای ناآگاه و گروھی آگاھانه برای به سخره کشيدن انتخابات و ضربه زدن به نظام عده«

، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز که خود نامزد چند دوره انتخابات رياست جمھوری بوده، در ئیمحسن رضا

توھين به مردم و تمسخر «اد انتخابات کشور انتقاد کرده و اين روند را در ست» پريش ای روان عده«يادداشتی از حضور 

 .خوانده است» مردمساالری
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مھدی کلھر، مشاور . اند ھای شناخته شده سياسی اندک نام کرده بودند، چھره  نفری که تا ظھر جمعه ثبت٨۶٣در ميان 

 کلھر گفته که .نويسی کرد است که روز جمعه نامنژاد جزء معدود داوطلبان با کارنامه سياسی  ای دولت احمدی رسانه

 ».روم نژاد يا جمنا کنار نمی من مستقل ھستم و به نفع احمدی«: نژاد ھماھنگ نکرده است برای اين اقدام با احمدی

 فروردين ٢۵ روز جمعه  ساالری  نيز مصطفی کواکبيان، دبيرکل حزب مردم هللا غرويان از حوزه علميه قم و آيت

خورد کانديدای پوششی باشيم و تا انتھای انتخابات ھستم و  به قيافه ما نمی«: کواکبيان به خبرنگاران گفت.  کردندنام ثبت

 ».بنا داريم بايستيم

 .نويسی کرد  مجلس نيز روز جمعه نامئیگوی کميسيون حقوقی و قضا حسن نوروزی، سخن

پدر کرمانی تالش کرد دختر سه ساله خود را برای ھای ايران، يک  تر از ھمه اين است که به نوشته رسانه جالب

 !ھا، ھدف اين پدر شروع فعاليت سياسی دخترش است؟ بر اساس گزارش. نام کند انتخابات رياست جمھوری ثبت

***  

شدن   سال گذشته و آلوده٣٩رسميت شناختن ھمه جنايات آن در  ھای انتخاباتی اين حکومت؛، به ھرگونه شرکت در نمايش

گيری رای بدھد و ندھد امر خودش  خواھد در روز رای حال کسی می. ھای ارتجاعی اين حکومت است سياستبه ھمه 

  .اما مھم آن است که کليت اين حکومت مورد نفرت عمومی جامعه آزاده ايران و منطقه و جھان است. است

ی گری ھای حکومت اسالمی با اين ھمه داد و فغان راه انداختن فرموش کردن و يا تالشی به فراموشی سپردت وحش

شود که دستش به خون و جان و مال و  انگار درون اين حکومت، عناصری ھم پيدا می. کليه جانح بندی ھايش است

  .زندگی مردم و فساد اقتصادی و سياسی آلوده نباشد

 سال گذشته ٣٩در حاال اگر سابقه روحانی را . شک است کامال درست است اما چرا روحانی نيست اين که رئيسی آدم

کنار بگذاريم و ھمين چھار سال اخير دوره رياست جمھوری و رياستش بر دولت اسالمی را مورد بحث و بررسی قرار 

از پورمحمدی وزير دادگستری دولت . کار ھستند دھيم از اعضای کابينه او گرفته تا اقامات چھار ساله، ھمه جنايت

کار  س اين دولت تبهئيفته تا وزير کشور و در راس ھمه روحانی به عنوان رروحانی تا وزير کار، از وزير ارشاد گر

ھا نسبت به دوره رياست جمھوری  در دوره روحانی، اعدام. اند اسالمی، چه ضربه ھای مھکی به جامعه وارد کرده

ت؛ گورخوابی و نژاد دو يا سه برابر شده است؛ فساد اقتصادی نه تنھا کم نشده، بلکه افزايش ھم يافته اس احمدی

، فعالين ئیگيری افزايش يافته است؛ سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو خوابی در حد چشم کارتن

زدن  نگاران و ھنرمندان شدت گرفته است؛ از شالق حقوق بشر، محيط زيست، آزادی زبان مادری، نويسندگان، روزنامه

ھای  ھای خيابانی جمعی و فردی گرفته تا اعدام يلی گرفته بودند از اعدامالتحص به کارگران تا دانشجويانی که جشن فارغ

ھای مخوف سراسر کشور، از فقر و بيکاری گرفته تا تورم و گرانی نفس مردم را بريده است؛  مخفی و علنی در زندان

 از ئیياردر کمين بس... ھای اجتماعی از مراحل خطرناک گذشته است و خودکشی، اعتياد، تن فروشی و آسيب

ھای کارگران و محرومان کمين کرده است؛ کودکان بسياری از تحصيل بازمانده و به صف صدھا ھزار کار و  خانواده

شايد ! زنند رئيسی جنايت کار پس به روحانی رای دھيد  که فرياد میئیھا بنابراين، اين... اند و کودک و خيابانی پيوسته

تر از ھمه در بقای حکومت جھل و جنايت و   در اين مضحکه انتخاباتی، و مھممنافع سياسی و طبقاتی خود را در شرکت

ھای   سال گذشته نشان داده است که رقابت٣٩ھای  در حالی که ھمه واقعيت. اند ترور و اعدام اسالمی، تشخيص داده

دوست، سکوالر،  نھا و انتخابات مجلس شورای اسالمی، رياست جمھوری، مجلس خبرگان و غيره، ھيچ فرد انسا جناح

چرا که شرط نخست . جو در اين حکومت، حتی جرات کانديد شدن ھم نداشته است طلب و عدالت خواه، برابری آزادی

ھای  ھای مختلف به ويژه ارگان کانديداتوری در حکومت اسالمی ايران، داشتن کارنامه اسالمی و حضور در ارگان
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بنابراين در ايران ھر . ای است ه و اسالمی و ايدئولوژی اساسی و پايهامنيتی و پذيرفتن بدون قيد و شرط واليت فقي

ھا و اھداف و ايدئولوژی  کند و بر اساس معيارھای و ارزش حرکت حکومت اسالمی، حق شھروندی را نقض می

  .کند حکومت سير می

؛ ئینی و رئيسی گرفته تا رضاای و روحا توان به اين نتيجه رسيد که ھمه سران و مقامات حکومت از خامنه در پايان می

کاران و از  از تبه... نژاد و ، احمدیئی، بقائیغرضی، عارف؛ برادران الريجانی، شاھرودی، قاليباف، مشا

ھمه اين . دھندگان سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و فاسدين اقتصادی و سياسی ھستند سازمان

دوست و  پس ما مزدبگيران، شھروندان آزاده و انسان.  مردمی محاکمه گردندھای جانيان بايد دستگير و در دادگاه

ھای  ھای رای رياست جمھوری، خودمان به سياست خواه جامعه ايران، نبايد با حضور خود بر سر صندوق آزادی

موکراتيک خود دھی خود در شوراھا و ديگر نھادھای د ما بايد به فکر خودسازمان! وحشيانه حکومت اسالمی آلوده کنيم

  !مان را برای خودمديريتی عمومی جامعه آماده کنيم اکنون خود و جامعه باشيم و از ھم

  ٢٠١٧ شانزدھم اپريل -١٣٩٦] حمل[شنبه بيست و ھفتم فروردين يک

  

 


