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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ١۴

  انتخابات حکومت اسالمی ايران
 ! ھيچ ربطی به آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارد

  

ام انتخاباتش را مورد بررسی قرار واقعا اگر حاکميت نزديک به چھار دھه حکومت اسالمی ايران و انواع و اقس

ھا، ھيچ  ھا و نه آرای مردم و نه تغيير دولت رسيم که نه اين انتخابات سادگی به اين نتيجه واقعی و منطقی می دھيم به

چنان اين انتخابات و رای مردم يک نمايش تبليغی و ابزاری بوده  و ھم. وجود نياورده است تغييری به نفع مردم به

طور توجيه کند که آرای مردم و  مت اسالمی خود را در نزد افکار عمومی جامعه ايران و جھان، ايناست که حکو

در حالی که حکومت اسالمی ايران، يک حکومت . داری جھان است انتخابات مانند ھمه کشورھای سرمايه

ابات کشورھای ديگر، حتی ترين شباھتی به انتخ داران است اما انتخاباتش کم داری و حافظ منافع سرمايه سرمايه

بنابراين، انتخابات حکومت اسالمی ايران، ھيچ ربطی به . پاکستان و ترکيه ھم که ھمسايه ايران ھستند نيز ندارد

دانسته و » کفر«ھا را حتی حکومت اسالمی ايران، اين واژه! آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارند

  !عمال ممنوع کرده است

بينيم که نصف جامعه ايران، يعنی زنان و سپس  نخست می. مذھب باشند ھوری ايران؛ بايد مرد و شيعهروسای جم

وجه اصلی و مشترک  بنابراين، اوال يک. ترين حق شھروندی خود محرومند ھای مذھبی در ايران، از ابتدائی اقليت

قيد و شرط واليت فقيه و حاکميت  رش بیھا، بلکه پذي نامزدھای انتخابات رياست جمھوری، نه تنھا مذھب شيعه آن

عنوان نامزد رياست  تواند در وزارت کشور به از سوی ديگر، ھر کسی می. بالمنازع جمھوری اسالمی است

ھای  نام کند اما نھايتا شورای نگھبان با نظارت مستقيم رھبری، چند مرد مسلمان و شيعه و از چھره جمھوری ثبت

ھای جناحی و  اين چند نفر ھم که در بند و بست. کنند کنند و بقيه را حذف می  میشناخته شده حکومت را انتخاب

ھا که از الو نيز انتخاب  روند و نھايت يکی از آن نفع ھمديگر کنار می  به٩٠اند در دقيقه  نظارت رھبری انتخاب شده

ده نامزدھای رياست جمھوری بيان سا به. گردد حکومت بوده است در واقع به اين مقام انتصاب و نه انتخاب می

ھای  عنوان سياھی لشکر و ابزاری به پای صندوق شود و سپس مردم به نخست از سوی رھبری حکومت انتخاب می

 .رای می روند

چرا که اگر شخص انتخاب شده مورد انتقاد رھبری قرار بگيرد بالفاصله از . شود ھمين جا ختم نمی تازه ماجرا به

نمونه اولی اين ماجرا توسط خمينی صورت . گردد د و حتی با فرار و زندان نيز مواجه میشو پست خود بر کنار می
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دومی در سال . صدر را از رياست جمھوری بر کنار کرد و او مجبور شد حتی کشور را ترک کند گرفت که بنی

دليل او آرای مردم را ھمين  ای نزديک نبود به چون که برخی نظريات ميرحسين موسوی به خامنه.  اتفاق افتاد١٣٨٨

نظر ايشان نزديک است موسوی را به حصر خانگی  نژاد به به ھيچ گرفت و با بيان اين که نظر محمود احمدی

دھد که رای مردم، ابزاری و نمايشی و  اين دو نمونه نشان می! نژاد را به کاخ رياست جمھوری فرستاد و احمدی

  !ت و بستبليغی است و انتخاب اصلی، انتخاب رھبر اس

کشور، يعنی شيعه اثنی عشری معتقد » مذھب رسمی« قانون اساسی ايران، کانديداھا بايد به ١١٥بر اساس اصل 

  .است» اين اصل الی االبد غير قابل تغيير« که باشد و اصل دوازدھم قانون اساسی تأکيد دارد

تواند با ھر  ده و بديھی است و ھر کس مینام نامزدی افراد برای رياست حکومت اسالمی ايران، بسيار سا نحوه ثبت

ھای بعدی که پس از  گونه مانع و جديتی در کار نيست اما گام بنابراين تا اين جای ماجرا ھيچ. نام کند جايگاھی ثبت

ھای مختلف امنيتی وزارت اطالعات، وزارت کشور، سپاه،  ای که درباره کانديداھا توسط ارگان تحقيقات ھمه جانبه

. گردد گيرد تازه وارد مرحله فيلتر تنگ و تاريک شورای نگھبان می ، صورت می...ھا و جد، امام جمعهبسيج، مسا

 ئی امنيتی بسيار پيچيده و باال-ی پوليس  ھاست و از موازين ترين اقدام پس اين اقدام حکومت اسالمی، يکی از سياسی

ی، مختص پوليس کنترولشديد سانسور و اختناق و به اين داليل، چيزی به نام انتخابات در فضای . برخوردار است

  .حکومت اسالمی ايران است

شورای .  صالحيت نامزدھای اين انتخابات با شورای نگھبان استتأئيدمطابق قانون اساسی حکومت اسالمی ايران، 

دارد با عھده اين شورا گذاشته است، وظيفه  را به» نظارت استصوابی«نگھبان مطابق قانون اساسی ايران که 

 در انتخابات به ئیبررسی سوابق داوطلبان نامزدی رياست جمھوری، افراد با صالحيت را برای نامزدی نھا

  .وزارت کشور معرفی کند

 روز پس ١٠پس از پايان ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات رياست جمھوری، شورای نگھبان بايد حداکثر 

ھای انتخاباتی با صالحيت تشخيص دھد به  رادی را که برای شرکت در رقابت افئیاز پايان ثبت نام، اسامی نھا

  .کند وزارت کشور اعالم می

شورای نگھبان که در جريان آن اکثريت داوطلبان نامزدی در انتخابات رياست » نظارت استصوابی«در حقيقت 

س جمھوری در جوامع يئطور آشکار در تضاد با دمکراسی و انتخاب ر شوند، به جمھوری رد صالحيت می

بنابراين رای مردم برای حاکميت ايران اھميتی چندانی ندارد و به عالوه در پروسه . داری امروزی است سرمايه

ھای مستقلی وجود ندارد که  چنين رسانه المللی و ھم طرف و خارجی و بين انتخابات حکومت اسالمی ھيچ ناظر يب

 تغييرخواه خود،  توانند آرای مردم را به دل راحتی می راين عوامل حکومتی بهھا نظرات داشته باشند بناب بر انتخابات

نژاد، گفته شد که حدود ھفت ميليون  برای مثال، در دوره انتخابات دور نخست رياست جمھوری احمدی. دھند

يزند و اين ر ھا می ھا در نقاط مختلف آرای خود را به صندوق شناسنامه در دست سپاه و بسيج وجود دارد که آن

  . را به ياد داريم٨٨تقلب آشکار و علنی را نيز در انتخابات سال . اند ست که فوت کرده ھا مربوط به کسانی شناسنامه

 روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمھوری، نظر قطعی ١٠شورای نگھبان ظرف يک ھفته تا حداکثر 

  .کند شور اعالم میخود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت ک

س جمھوری منتخب توسط شورای نگھبان تنظيم ئي نتيجه انتخابات از سوی شورای نگھبان اعتبارنامه رتأئيدپس از 

» تنفيذ«کند، رای مردم را در اصطالح  س جمھور پيشين آن را قرائت میئيشود و رھبر ايران طی حکمی که ر می

  .کند  می
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دھد  پرده حاکميت کالن، انتخابات حکومت اسالمی، نشان می ھای پشت زنی ه چانهتر از ھم نظرم اين روند و مھم به

م اين ئيتر بگو يا اگر دقيق» انتخابات«که انتخابات از باال و مھندسی شده است و مردم تنھا سياھی لشکر اين 

  .بنابراين، رای مردم در حکومت اسالمی ايران، فاقد اعتبار است. ھستند» انتصابات«

 اجتماعی، نھادھای دموکراتيک -ھای سياسی  داند که در غياب آزادی فعاليت جنبش اه جامعه به خوبی میبخش آگ

، انتخابات ...ھا، آزادی کانديد شدن و رای دادن و مردمی، احزاب سياسی، نبود آزادی بيان و انديشه، آزادی رسانه

چنين زنان که نصف جامعه ايران را  ھم. ردتر به يک نمايش سياسی و سيرک مضحک شباھت دا معنی ندارد و بيش

شان را  س جمھور شوند و مردساالری و آپارتايد جنسی نفسئيتوانند ر گونه حقی ندارند، نمی دھند ھيچ تشکيل می

بريده است روشن است که نه کليت اين حکومت و نه انتخابات و دولت و رھبری آن، از نظر سياسی، اجتماعی و 

  . و صد البته مردود شمرده شودمعنی فرھنگی پوچ، بی

تر از ده نفر  با اين وجود، تجربه تاکنونی روند انتخابات رياست جمھوری اسالمی ايران، نشان داده است که تنھا کم

 برای کل حاکميت دارد و باقی ئیھا نيز يکی دو نفر اھميت باال گذارند و در بين آن از فيلتر شورای نگھبان می

س جمھوری نخست توسط شورای نگھبان با توصيه ئيتر، ر تر و درست معنای دقيق به. شوند یای حذف م طور فله به

 قرار دھند و اين کار ظاھرا تأئيدھا را مورد  خواھند که انتخاب آن شود و سپس از مردم می رھبری انتخاب می

تی آب خوردن کنار گذاشته  رھبری نظام نباشد به راحتأئيدس جمھور منتخب مورد ئيتازه اگر ر. پسند است محکمه

صدر توسط خمينی و يا روی کار آوردن  بر کناری بنی. شود شود و رای مردم نيز به اشغالدانی ريخته می می

  .١٣٨٨ای در سال  نژاد توسط خامنه احمدی

ھا  چرا که در حکومت. کننده نيست تعيين دولت در حاکميت جمھوری اسالمی چندان تغييرنظرم  تر از ھمه، به مھم

کند، اوامر باالدستی خود را اجرا  فعاليت می) شاه و يا شيخ( ديکتاتوری و مستبد، دولت زير نظر مستقيم رھبری

بار، به معنی تقسيم مجدد قدرت و ثروت   دولت تنھا ھر چھار سال يکتغييربنابراين، . کند و قدرت چندانی ندارد می

دادن به افکار عمومی ايران و جھان، که گويا  يشی برای نشانھای حکومتی است و در عين حال نما جامعه بين جناح

  .در حکومت اسالمی نيز انتخابات آزاد وجود دارد

ھای کشور، ھمواره در کانون توجه عموم  ھا و برنامه ھا، خط مشی عنوان بازوی اجرای سياست به) قوه مجريه( دولت

دولت در حکومت اسالمی و حتی قبل از آن در ايران، اما تشکيل . ھا و احزاب قرار دارد مردم، نھادھا، رسانه

  .بوده و قدرتی نبوده است» رھبر«برد  ھمواره ابزار پيش

توان نتيجه ناکامی پروژه  از زمان روی کار آمدن صفويه تا پايان پھلوی دوم و از اين منظر در حکومت اسالمی می

 اسالمی ايران در سه سال نخست پس از انقالب، سازی در حکومت الگوی اصلی دولت. سازی را مشاھده کرد دولت

ھا  بررسی. اتی نيز داشته استتغييربنياد نھاده شد و در بيش از سه دھه بعد اين الگو عمدتا تداوم پيدا کرده و البته 

ريزی نظم و  ن شيعه و زبان فارسی در مسير پايهئيگيری از آ مردان صفوی در بھره دھند که اقدام دولت نشان می

پارچگی سياسی و اجتماعی در قلمرو ايران، نقطه عطف مھمی در مقوله ساخت دولت در ايران به حساب  يک

. چنان تا به امروز ادامه داشته است سازی در ايران، ھم ھای دولت اين الگو با شدت و ضعف در ديگر تالش. آيد می

وجود آمده   درآمدھای نفتی به کشور بهات مھمی از زمان ورودتغييراز نظر منابع مادی در روند ساخت دولت، 

ترين منبع  لحاظ تاريخی، مھم گيری دولت از روستائيان و تجارت داخلی و خارجی، به تا قبل از آن ماليات. است

عبارت ديگر، دولت مجبور بود تا حدودی با مردم در ارتباط  به.  احتياجات دولت در ايران بوده استتأمينمادی 

اما از دورانی که حاکميت ايران، به درآمدھای کالن نفتی دست يافته و امور . مردم نيز توجه کندباشد و به مطالبات 
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کند، بلکه ھرگونه اعتراض و  عنوان دولت، حتی نه تنھا به وظايف بديھی خود عمل نمی گذراند به خود را می

 زيست و زندگی شھروندان و رفاه و ترين اھميتی نيز به و کم. کند شدت سرکوب می مطالبات بر حق مردم را نيز به

تر به   قرار داشته و دولت بيشکنترولتحت » رھبر«عالوه دولت، ھمواره توسط  به. دھد خدمات عمومی جامعه نمی

 قوی در رھبری و ئیھمين دليل نيز يک گرايش مافيا به. ھا توجه دارد تا به نيازھای مردم ھا و نيازھای آن خواست

گيرد که کسب و کارشان سرکوب و کشتار و ترور مخالفين و غارت اموال عمومی  میاطرافيان حاکميت شکل 

  . استئیجامعه و حفط حاکميت به ھر بھا

او کارنامه طوالنی در حکومت . ترين چھره اين سيرک انتخاباتی حکومت اسالمی است شايد رئيسی جنجالی 

ماه، رسما اعالم کرد   فروردين١٧است و » رضویآستان قدس «اکنون سرپرست  ابراھيم رئيسی، ھم. اسالمی دارد

، )جمنا(  »جبھه مردمی نيروھای انقالب «اجالساو در . شود رو در ايران می نامزد انتخابات رياست جمھوری پيش

  .است گرا به دست آورده  باالترين رای را در بين نامزدھای اصول

اند و  ھای امنيتی و سپاه، رئيسی را بسيار باال برده ته به ارگانھای وابس ھا پيش، حتی رسانه البته ناگفته نماند از مدت

  .کنند ای رھبر حکومت اسالمی معرفی می نوعی او را جاشنين خامنه حتی به

رسيد  نظر می ھر چند که نخست به. گر رئيسی را به عنوان نامزد خود انتخاب کرده است اين ترتيب، جناح اصول به

عنوان کانديدای نخست جبھه  رئيسی که در ابتدا گمان بر اين بود به. شود ان ديده میگراي که تشتت در جبھه اصول

عنوان کانديدا معرفی   نفر را به٥اعالم کرد که » جمنا« در انتخابات شرکت خواھد کرد، اما در ادامه ئیگرا اصول

نژاد،   و پرورش دولت احمدی، وزير آموزشئیبابا نام کرد و در ادامه حاج ابراھيم رئيسی، در ابتدا ثبت. کرد

که مھرداد  نکته قابل توجه اين. نام کردند محمدباقر قاليباف، شھردار تھران، عليرضا زاکانی، نماينده مجلس نيز ثبت

کنار » انقالب«نفع کانديداھای   کانديدای جمنا بود، اما در وزارت کشور اعالم کرد که به٥بذرپاش که او نيز جزو 

ای شديداللحن عليه حسن روحانی برای بار سوم در انتخابات  قاليباف نيز در نھايت با صدور بيانيهمحمدباقر . رود می

  .نام کرد ثبت

عنوان تنھا کانديدای حزب موتلفه  گرايان سنتی، مصطفی ميرسليم، به گرايان، يعنی اصول در ديگر اردوگاه اصول

گرا، نظير  عالوه براين برخی ديگر از کانديداھای اصول.  کردنام از ساختار جمنا انتقاد نام کرد و در ھنگام ثبت ثبت

او . نام کرد نژاد و نماينده کنونی مجلس نيز در وزارت کشور ثبت مھدی زاھدی، از وزيران سابق دولت احمدی محمد

نکته مھم دراين ميان، شايد . نيز به گله از جمنا پرداخته و گفت که جمنا در آخرين روزھا او را کنار گذاشته است

جليلی که در ابتدا نامزد مورد حمايت جبھه پايداری بود، در . اين انتخابات انصراف سعيد جليلی از کانديداتوری بود

  .نام او کذب است وزارت کشور حضور نيافت و پايگاه اينترنتی او نيز اعالم کرد که ھرگونه خبری مبنی بر ثبت

يزدی  راھيم رئيسی متمايل شده بود و اخباری به نقل از محمدتقی مصباحالبته جبھه پايداری طی روزھای گذشته به اب

  .منتشر شد که حاکی از اين بود که جبھه پايداری از ابراھيم رئيسی در انتخابات حمايت خواھد کرد

ھای نزديک به جريان  گرا نظير حسن بيادی، از اعضای قديم شورای شھر و چھره ھای ديگر جريانات اصول چھره

حسن . نام کرد  بود نيز، در انتخابات ثبت٨٤سال  نژاد در انتخابات  گران که از حاميان اصلی محمود احمدیآباد

  .نام کرد  دارد نيز، در انتخابات ثبتئیگرا سبحانی، نماينده سابق مجلس که گرايشات اصول

 که از ابتدا ئینخست حميد بقا. تنژاد با دوکانديدا در اين انتخابات حضور يافته اس اما جريان سياسی محمود احمدی

نژاد نيز در اقدامی  نام و در ھمان روز احمدی نژاد اعالم شده بود، ثبت عنوان نامزد مورد حمايت احمدی به

س سابق بنياد ئينژاد نيز نظير مسعود زريبافان، ر ھای ديگر نزديک به احمدی البته چھره. نام کرد غيرمنتظره ثبت
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نژاد وابستگی  البته جريان احمدی. نام کردند نژاد نيز در انتخابات ثبت اورزی دولت احمدیشھيد و خليليان وزير کش

سرانجام شورای نگھبان صالحيت . کنند نژاد در اين انتخابات نفی می ھا را به اردوگاه احمدی ھر کدام از اين چھره

  .کنند مايت میشود طرفداران او از رئيسی ح  را در کرد اما گفته میئینژاد و بقا احمدی

ھای سياسی حاکميت در ھر دو جناح غالب، کامال مشھود است که نظام سياسی  نام چھره با نگاھی به موج ثبت

البته بايد منتظر ماند . برد شدت رنج می حکومت اسالمی از نبود کادر برجسته و قابل قبول در نزد بخشی از مردم به

شان به  اند، کدامين ھا که رد شده شوند و آن ا از فيلتر شورای نگھبان رد میو ديد که در اين انتخابات کدامين کانديداھ

جان رياست جمھوری ايفا  دھند و نقش بازار گرمی برای انتخابات بی نفع کانديدای نزديک به خود انصراف می

  .کنند می

طور که گفتيم از او   ھمين.تر است ای نزديک هللا خامنه تر از ديگران به آيت رسد رئيسی بيش نظر می اکنون به 

بود در » ھيئت مرگ چھار نفره«در عين حال، او يکی از اعضای . برند ای اسم می عنوان جانشين خامنه به

دھد  هللا منتظری که نشان می بر اساس اسنادی که وجود دارد به ويژه از سوی آيت.  بود١٣٦٧ھای تابستان  اعدام

کم پنج ھزار نفر از فعالين سياسی وابسته به  ای دست ھا چندين دقيقه ادگاهرئيسی جزو ھيئت قضاتی بود که در آن د

  . اعدام کرده است٦٧ھای سياسی چپ و مجاھدين را در سال  سازمان

تر  ، رھبر وقت حکومت اسالمی که چند ماه بيش١٣٦٧  ، روز اول دی»جماران«سايت  طبق اسناد موجود در وب

و »  راکد ماندهئی در شورای عالی قضائیھا  پرونده«که   ضمن انتقاد از ايناز عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی

حاکم ( االسالم حسينعلی نيری ھا در اختيار حجت دستور داد تا تمامی اين پرونده» اجرای حکم خدا تاخير افتاده است«

چرا که » را اجرا نمايندھرچه زودتر حکم خدا «و ابراھيم رئيسی قرار گيرد تا اين دو ) شرع وقت در زندان اوين

  ».درنگ جايز نيست«

به « داد تا ئیيت قضامأمورهللا خمينی تنھا ده روز بعد نيز در حکمی ديگر، به حسينعلی نيری و ابراھيم رئيسی  آيت

» چه حکم خداست با دقت و سرعت آن«و » آباد و دورود رسيدگی کنند ھای شھرھای سمنان، سيرجان، اسالم گزارش

» حکم خدا« دی ماه نيز بار ديگر از نيری و رئيسی خواست تا ٢٣رھبر وقت جمھوری اسالمی روز . اجرا نمايند

  .را به اجرا درآورند

او بالفاصله بعد از . هللا خمينی چندماه بعد از اين احکام پياپی درگذشت اما اين تنھا آغاز راه ابراھيم رئيسی بود روح

س ئيھای مھم حکومت، با حکم شيخ محمد يزدی، ر ھا در ِسَمت ئیجا ابهای و وقوع برخی ج آغاز رھبری علی خامنه

 در ١٣٧٣ارتقا يافت و برای مدت پنج سال تا سال » دادستان تھران« سالگی به سمت ٢٩در » هئيقوه قضا«وقت 

منصوب شد » سازمان بازرسی کل کشور«به رياست ) ١٣٨٣- ١٣٧٣( پس از آن، برای ده سال. اين مقام باقی ماند

وی بعد از آن با حکم صادق الريجانی به . بود» هئيمعاون اول قوه قضا«) ١٣٩٣- ١٣٨٣( و ده سال بعدی را نيز

  .منصوب شد و اين سمت را نيز نزديک به دو سال بر عھده داشت» دادستان کل کشور«سمت 

دادستان کل «عنوان  بهای در حکمی ابراھيم رئيسی را با حفظ سمت،  ، علی خامنه١٣٩١پيش از اين، در خردادماه 

  .منصوب کرده بود که او تاکنون اين سمت مھم را در اختيار دارد» ويژه روحانيت

 ١١عضويت دارد و در حال حاضر يکی از » مجلس خبرگان رھبری« تاکنون در ١٣٨٥چنين از سال  رئيسی ھم

اصل از قانون اساسی اين . اين مجلس است» تحقيق موضوع اصل صد و يازده قانون اساسی«عضو کميسيون 

  .حکومت اسالمی ايران به انتخاب رھبر جديد در صورت فوت يا عزل رھبر فعلی مربوط است
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توليت «، او را به سمت ١٣٩٤ اسفند ١٧سی، در روز ئيای در آخرين حکم خود برای ابراھيم ر سيدعلی خامنه

 سالگی ٨٠د روز قبل از آن در سن منصوب کرد تا او جانشين عباس واعظ طبسی شود که چن» آستان قدس رضوی

که  چنان رئيسی البته با اداره نھادھای اقتصادی کالن و بزرگ مانند آستان قدس رضوی آشناست آن. از دنيا رفته بود

درآمده »  فرمان امامئیستاد اجرا«ای به عضويت در ھيات امنای  مدت ده سال از سوی علی خامنه ھا قبل نيز به سال

  .بود

، »ھيات عالی گزينش کشور«، عضويت در »ستاد اجرای امر به معروف و نھی از منکر«ين دوره دبيری نخست

ھای ريز و درشت اين  از ديگر سمت» شورای نظارت بر صداوسيما«تھران و رياست » زاده صالح امام«توليت 

  .قان مربوط ھستندھا بوده که اکثرا مستقيم و غيرمستقيم با سانسور و سرکوب و خف کش در اين سال شيخ آدم

چون محمود ھاشمی شاھرودی و  ھای حوزوی روحانيون پرنفوذی ھم ھا، او در کالس يتمسؤولزمان با ھمه اين  ھم

 نيز به ١٣٧٦او از سال . ای بود  سال شاگرد مستقيم علی خامنه١٤آقا مجتبی تھرانی نيز حاضر شد و در عين حال، 

اکنون  درآمد و ھم» جامعه روحانيت مبارز تھران« به عضويت پيشنھاد محمدرضا مھدوی کنی و محمد يزدی،

  .عضو شورای مرکزی آن است

» فقه و حقوق خصوصی«سی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته ئينامه ابراھيم ر گونه که در زندگی آن

يت، مسؤول ھمه تعدد ھرچند مشخص نيست که او با اين. در تھران اخذ کرده است» مدرسه عالی شھيد مطھری«از 

  .چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصيل کند

، مرتضی )حاکم شرع( علی نيری بود، ھمراه با حسين» معاون دادستان تھران«ابراھيم رئيسی که در آن زمان 

کزی  مر اعضای کميته) معاون و نماينده وزارت اطالعات( و مصطفی پورمحمدی) دادستان تھران( اشراقی

هللا خمينی  اين ھيئت از سوی آيت. بودند» ھيئت مرگ« موسوم به ٦٧ھا سال  گيرنده در خصوص اعدام تصميم

بودند، روشن کند و » سر موضع«چنان  يت يافته بود تا تکليف آن دسته از زندانيان سياسی را که ھممأمور

  .منظور اغلب بين دو زندان اوين و گوھردشت، در رفت و آمد بود بدين

سی و آقای ئياول محرم شد؛ من آقای نيری، آقای اشراقی، آقای ر«: هللا منتظری در خاطرات خود نوشته است آيت

ما تا : ؛ آقای نيری گفت»ھا دست نگه داريد االن محرم است حداقل در محرم از اعدام«پورمحمدی را خواستم و گفتم 

ھا  ايم، کلک اين عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده را ھم بهايم، دويست نفر   نفر را در تھران اعدام کرده٧٥٠االن 

  ».دئيرا ھم بکنيم بعد ھر چه بفرما

ھا را  ترين نقش ، يکی از اصلی»ھيئت مرگ«عنوان يکی از چھار عضو   سالگی، به٢٨به اين ترتيب، رئيسی در 

  .قت جامعه، بر عھده گرفتدر کشتار انقالبيون و جوانان رزمنده و کاردھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و

ھای تحقيق و تفحص است به  سی، عضويت وی در شمار قابل توجھی از کميتهئييکی ديگر از سوابق ابراھيم ر

گرفته   قرار میئیھا برانگيز در حکومت اسالمی، نام اين شيخ در چنين کميته ھای بحث طوری که پس از اغلب اتفاق

  .است

، پرونده انفجار ساختمان ١٣٦٥ تا ١٣٦٣ھای  گروھی بود که در فاصله سال سومين مسؤولعنوان مثال، او  به

معاونت سياسی دادسرای «رئيسی که در آن زمان .  را مورد بررسی قرار دادند١٣٦٠وزيری در سال  نخست

ھای نزديکی با اسدهللا   از متھمان پرونده، ھمکاریئیيت و بازجومسؤولبود، در جريان اين » انقالب تھران

داليلی  هللا خمينی شخصا و به نتيجه، آيت سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی. داشت) دادستان انقالب وقت( جوردیال

  .که تاکنون آشکار نشده، دستور بستن اين پرونده را صادر کرد
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شورای عالی « زير نظر ١٣٧٨در سال » کميته ويژه بررسی وقايع کوی دانشگاه تھران«چنين عضو  رئيسی ھم

فرمانده وقت ( ئی، مرتضی رضا)دادستان وقت دادسرای نظامی استان تھران( عباسعلی فراتی. بود» نيت ملیام

عضو وقت ( و علی ربيعی) معاون سياسی وقت وزير کشور( زاده ، مصطفی تاج)حفاظت اطالعات سپاه پاسداران

يسی و ديگر اعضای اين کميته، ابراھيم رئ. برخی ديگر از اعضای اين کميته بودند) شورای عالی امنيت ملی

طوری که خاتمی،  س وقت جمھوری اسالمی مورد حمايت قرار گرفت بهئيطور قاطع از سوی محمدخاتمی، ر به

عالی امنيت کميته تحقيق، مصوب شورای «: توصيف کرد و گفت» توام با انصاف و دقت«گزارش اين کميته را 

  ».ملی است و لطمه خوردن اين رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است

 نيز ١٣٨٨شدگان بعد از حوادث سال  ھا بعد و در پی افشاگری مھدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت سال

د که طبق معمول، برای بررسی اظھارات کروبی ايجاد ش» هئيقوه قضا«س ئيای با حکم صادق الريجانی، ر کميته

کامال «اين کميته، اظھارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او . سی عضو اين کميته بودئيابراھيم ر

  .تنظيم شده است» برای انحراف افکار عمومی«و » عاری از حقيقت«، »ساختگی

عيت، سران فتنه را محاکمه دستگاه قضا با قاط«ه، ھشدار شديد داد که ئيرئيسی، در مقام معاون وقت قوه قضا

نظام جمھوری اسالمی با «گويد  او در حال حاضر نيز از مدافعان حصر کروبی و موسوی است و می» .کند می

  !».ھا است  امنيت خود آنتأمينھا به منظور  حصر خانگی آن«چرا که » سران فتنه با رافت رفتار کرده

 از ١٣٩٦سال » ت بر صحت انتخابات رياست جمھوریھيئت نظار« نيز اسامی ھفت عضو ٩٥ آذرماه ١٧روز 

نام ابراھيم رئيسی در حالی يکی از اعضای اين ھيئت است که شش عضو . اعالم شد» شورای نگھبان«سوی 

  .ھستند» شورای نگھبان«ديگر، ھمگی از اعضای کنونی و يا سابق 

ھای مسلمان به انقالب  ملت«عی است که او مد. ای از ھمه پيشی گرفته است رئيسی در ستايش از خمينی و خامنه

  ».ورزند اسالمی و امام راحل عشق می

از حکومت جانی بشار اسد، صراحتا سوريه را » جانبه حمايت ھمه« بر ضرورت تأکيدرئيسی مانند روحانی، ضمن 

  ».يدآ سوريه، مرز جمھوری اسالمی برای دفاع از امنيت و ھويت خود به حساب می«: داند ايران می» مرز«

در جامعه دينی «گويد که  کند و می دفاع می» استبداد و ديکتاتور«سی، محکم و قاطع و با صدای بلند از ئيابراھيم ر

  .ھمان حکومت امام اول شيعيان است» واليت فقيه«کند که  و بالفاصله اضافه می» ھمه بايد يک نظر داشته باشند

بر اساس قانون و حدود «دست يک سارق در شھر يزد، آن را ، در واکنش به اجرای حکم قطع ١٣٨٩  او در آبان

در آينده نيز در صورت تشخيص قاضی و طبق قانون  «ئیھا توصيف کرده و ھشدار داده بود که چنين حکم» الھی

  ».شود تکرار می

بر صدھا شرکت و سھام ريز و درشت و صنايع و » توليت آستان قدس رضوی«سی، به عنوان ئيابراھيم ر

 او قرار دارد، کنترولھا و ثروتی که تحت  ئیطوری که حجم دقيق دارا ای تسلط دارد به ای اقتصادی گستردهھ بخش

ه و بنياد فرھنگی و مؤسسبا بيش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده » آستان قدس رضوی«. قابل تخمين نيست

ترين ھلدينگ  بزرگ«اين . شود داره میگاه امام ھشتم شيعيان ا آرام» توليت«اجتماعی در شھر مشھد، زير نظر 

از جمله نھادھای زير نظر رھبر حکومت اسالمی است که از پرداخت ماليات به دولت » اقتصادی شرق کشور

صراحتا از او خواست تا به » توليت«سی به اين ئيای در حکم انتصاب ابراھيم ر هللا خامنه آيت. معاف ھستند

  .دھد» سامان«تان قدس رضوی، آس» ھای اقتصادی و خدماتی بنگاه«
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به . است) جمعه معروف مشھد و نماينده ولی فقيه در استان خراسان رضوی امام( الھدی ابراھيم رئيسی داماد احمد علم

  .اين ترتيب قدرت سياسی و اقتصادی خراسان عمال بين رھبر و داماد و پدر زن تقسيم شده است

ترين دولت جمھوری  امن( »دولت اعتدال«شيخ حسن روحانی و يا ھای آخر چھار سال رياست جمھوری  در ھفته 

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، رفاھی و  کدام از وعده توان گفت که او نه تنھا به ھيچ ، با قاطعيت می)اسالمی

د جنسی خدماتی خود وفادار نماند، بلکه بر عکس اعدام، زندان و شکنجه، تھديد و شالق، سانسور و اختناق و آپارتاي

بينيم  ھا در اين چھار سال گذشته رياست جمھوری روحانی نگاه کنيم می رقم اعدام اگر به. را شديدتر از گذشته کرد

طلب، دانشجويانی  صدور حکم شالق برای کارگران حق. کم سه برابر شده است ھای قبل از او، دست سال که نسبت به

ن تولد و غيره درو ھم جمع شده بودند؛ برای ھنرمندان و التحصيلی گرفته بودند و يا در جش که جشن فارغ

  ...نويستان و نگاران، وبالگ روزنامه

، معلمان، وکال، ھنرمندان، ئیتھديد و سرکوب و زندانی کردن فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو

افزايش ... دکان کار و خيابان ونويسان، فعالين حقوق بشر، محيط زيست، کو نگاران، نويسندگان، وبالگ روزنامه

چون سينما، تئاتر، موزيک و  ھای فرھنگی و ھنری ھم يافته و سانسور نيز سايه سنگين خود را بر روی کليه حوزه

  .کنسرت و کتاب انداخته است

 است عدالت به اين معنا«در حالی که روحانی در تبلغات انتخاباتی چھار سال پيش خود، از جمله وعده داده بود که 

موضوع دانشجويان خارجی . سان فراھم شود اتباع ايرانی اعم از زن و مرد مرد فرصت يک که برای کل مردم و

طوری که دانشجويان دوره کارشناسی به کشور برگردند و ادامه تحصيل دھند و دانشجويان دوره  نيز بايد حل شود به

  .ارشد و دکترا نيز مشکل مالی نداشته باشند

ھای انسانی اين کشور  تنگ ھستند چون سرمايه توانيم؛ مردم ما دل م نمیئينيم کاری کنيم بايد از اول بگوتوا اگر نمی

  .در حال تلف شدن ھستند

  .خاطر مسائل جزئی مزاحم دختران ما نشويد قدر به شناسند، آن زنان ما، دختران ما عفت را در زندگی می

  .شود ھای ما خلوت می نيتی به انزوا فرستاده شد، زندانوقت که فضای فرھنگی و سياسی شد و فضای ام آن

 را در پوليس باشد اما در حال حاضر ما پوليسشايد در ايستگاه آخر نياز به .  سپردپوليسکار فرھنگی را نبايد به 

مندان ما من معتقدم ھنر. خواھيم  اخالقی را میپوليسخواھيم بلکه  ی نمیپوليسما اخالق . ايم ايستگاه اول وارد کرده

کار . بسپاريم» دستوربگير«کار ھنر را نبايد به . توانند ھدايتگر باشند و راه را بر جامعه و دولت نشان دھند می

اند و من   بايد به اصحاب ھنر بسپاريم به کسانی که ھنر را تجربه کردند و در فضای ھنر زندگی کرده فرھنگ را

  .دھند زش میمعتقدم اين مردم ھستند که به کار ھنرمند ار

ھمه مردم کشور از ھر قبيله و نژاد ترک، لر، عرب، بلوچ و ترکمن بايد اين را احساس کنند که از حقوق عادالنه 

ھای مختلف سياسی و اجتماعی  برخوردارند تا زمينه برای مشارکت ھمه مردم فراھم شود و يا اعتماد کامل در بخش

  . بھمن و انتخابات باشد٢٢اين مشارکت نبايد فقط برای  مشارکت کنند و

مشارکت مردم .  مشکالت ناشی از طالق را کاھش دھند وبحث طالق و اعتياد نيز بايد نھادھای خيريه فعال شوند

  . و انتخابات محدود شودئینبايد فقط به راھپيما

ا مسائل روز شود، ما بايد خودمان را ب ما فکر کرديم اگردر بحث ماھواره چند ديش را جمع کنيم، مسائل حل می

  .ھای درستی در اين زمينه داشته باشيم منطبق کنيم و برنامه
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 ھزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار اين ٣٤تمام داريم و اگر   ھزار واحد صنعتی نيمه٤١حال حاضر بيش از 

  ...و » .کند  ھزار نفر را مشغول به کار می٤٩٩شود و    فعال می واحدھا گذاشته شود، ھمه کامل و

ای، مھار تورم، حل مشکل بيکاری، رشد  چون پرونده ھسته تر حول موضوعاتی ھم ھای روحانی، بيش بنابراين وعده

 روزه برای مشکالت اقتصادی، افزايش ١٠٠حل  عنوان مثال،  به. ھای سياسی قرار گرفت اقتصادی و کاھش تنش

زمان چرخ سانتريفيوژھا و چرخ  رانی، چرخش ھمدستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمايت از کاال و کارگر اي

زندگی مردم، افزايش پھنای باند اينترنت، بيمه ھمگانی، تعامل با ساير قوا برای حل مشکالت مردم، کاھش اتکا به 

نفت، جلوگيری از رواج فرھنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شھروندی، تشکيل کابينه فراجناحی، بازگشت 

  .ھای دولت روحانی بود رت ايرانی و جلوگيری از وضع تحريم جديد بخشی از وعدهاحترام به پاسپو

ھای مختلف اقتصادی، خدماتی،  ھای خود در حوزه حاال دولت روحانی چھار ساله شده و دولت برای تحقق وعده

برداشته اما بده ای گامی  فرھنگی، سياسی کاری انجام نداده و تنھا در سياست خارجی آن ھم محدود به پرونده ھسته

اما در منطقه و در رقابت با عربستان و . اش با غرب در پرده ابھام قرار دارد ھا و معامالت پشت پرده و بستان

چنين حضور مستقيم در جنگ داخلی سوريه و عراق و  ھای نيابتی در منطقه و ھم چنان مشغول جنگ اسرائيل، ھم

   .صدور تروريسم است

ھای روحانی در جامعه ايران، که اتقافا در البالی اخبار و   چند نمونه از عدم تحقق وعدهجا به در ادامه در اين 

  .ھا اشاره شده است بپردازيم ھای حکومتی به آن گزارشات رسانه

 درصد ٦٠اعالم کتبی بيش از «: ھای اخير خود نوشته است روزنامه سياست روز حکومتی در يکی از سرمفاله

از ششصدھزار تومان دارند، واقعيت تلخی که اگر حقيقت داشته باشد بايد به حال دولتمردان تر  مردم که درآمدی کم

  !»زار زار گريست» از چپ و راست ديروز گرفته تا اصالح طلب و الولگرای امروز

 درصد مردم ايران کم تر از يک سوم درآمدی است که خط فقر را تشکيل ٦٠ به معنای اين است که درآمد مسألهاين 

 ميليون نفر از جمعينت ايران، اگر امروز درآمدشان سه برابر يا از سه برابر ٤٥عبارت ديگر بيش از  به. می دھد

بنابراين شاه کليدی که در «به ھمين دليل روزنامه ھای حکومتی به ظنز می نويسند . رسند شود تازه به خط فقر می

قفل مشالت «شد قادر به گشودن   به مردم نشان داده میھای انتخاباتی چھار سال پيش، توسط روحانی زمان رقابت

  .اکثريت مردم نشده است» معيشتی

 سال ديگه ھم حل ١٠٠مشکالت اقتصاد ايران تا «: شرمانه در يک کنفرانس گفته است تازه روحانی اخيرا، بی

در دست دارد، مشالت  روزه با شاه کليدی که ١٠٠در حالی که او چھار سال پيش فرياد سر داده بود که » نميشه

  ! سال تبديل شد؟١٠٠ روز به ١٠٠پس چی شد که اين ! اقتصاد ايران و وضع معيشت مردم را حل می کند

 ای به صراحت اذعان  ھای سرشناس حکومت، يعنی احمد توکلی و عباس عبدی در بيانيه اخيرا دو تن از چھره

 مبارزه با مسؤولھای ناظر و  در اين مرحله دستگاه. ھستيمرو   روبه ئیا  امروز با فساد سيستمی و شبکه«: کنند می

کنند و خود به بخشی از علت   از يکديگر حمايت میئی شوند و مفسدان به شکل شبکه فساد، خود به درجاتی آلوده می

  ».شوند تداوم و تشديد فساد مبدل می

به مواردی از فساد گسترده از جمله؛ ، ١٣٩٦ فروردين ٢٣احمد توکلی، در گفتگو با تلويزيون شبکه يک حکومت، 

ھای نجومی، معامالت و قراردادھای غيرشفاف، حق واگذاری زمين به ھمسران  ھای نامتعارف، حقوق حقوق«

ھا برای پرداخت  ن نظارتی در منطقه آزاد جنوب کشور، عدم شفافيت در معامالت بانکی، تبانی بانکمسؤوال

  .، اشاره کرده است»...تسھيالت و
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ھای نجومی  سه مجلس شورای اسالمی، در رابط با موضوع حقوقئيمين برنامه احمد اميرآبادی عضو ھئت ردر ھ

ھای حزب و جناح خود را در  تر از آن که منافع مردم را در نظر بگيرند، منافع و سياست اين افراد بيش«: گفته است

درباره ابربدھکاران بانکی «: ای بانکی نيز گفتھ اين نماينده مجلس، در مورد فعاليت» .کنند ھا عملياتی می بانک

  ».شفافيت وجود ندارد

در دولت قبل دو نفر «: نژاد و دولت روحانی، گفت ھا در دولت احمدی چنين در مورد فساد مالی بانک امير آبادی، ھم

ھمين افراد در . ندھای کالنی دريافت کن ھای شفافی نداشتند تالش داشتند با فشارھای سياسی وام از کسانی که حساب

  ».ھای بسيار کالنی شدند دولت کنونی با فشارھای سياسی سنگين موفق به دريافت وام

، محمدعلی وکيلی نماينده مجلس شواری اسالمی، ٩٦ فروردين ٢٤يا در گفتکوی ويژه خبری تلويزيون حکومتی، 

ترين مشکل نظام اداری در زمينه  که مھم نکنندگان در اين برنامه در پاسخ به سئوال مجری مبنی بر اي يکی از شرکت

اگر اين سيستم اصالح نشود در باتالق ... .  نھادينه شده استئیفساد سيستمی در سيستم اجرا«: شفافيت چيست، گفت

  ».ماند فساد اداری می

 ٣٠که  نمعاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد اظھارات معاون وزير بھداشت مبنی بر اي

خيلی از افرادی که دارای درآمد ھستند به دليل سبک زندگی غلط دچار سوء : اند، گفت درصد مردم کشور گرسنه

  .ن استئيتغذيه ھستند اما آمار فقر خوراکی در ايران پا

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری حکومتی تسنيم، در واکنش به اظھارات علی اکبر  احمد ميدری در گفت

فکر «: اند و نان خوردن ندارند گفت  درصد مردم کشور گرسنه٣٠که  ، معاون وزير بھداشت مبنی بر اينسياری

تغذيه دارای علل  تغذيه است که البته سوء کنم يک سوء برداشت عمومی وجود دارد و منظور دکتر سياری سوء می

  »متعددی است

ھا و گمرکات و  ھا از فرودگاه اصر حکومتی و آقازادهھا و عن و ديگر ارگان» بردارن قاچاقچی سپاه«قاچاق توسط 

وجه قابل پرده پوشی نيست، بلکه ھر از چند گاھی نيز خود مقامات حکومتی، به اين  بنادر کشور، نه تنھا به ھيچ

عنوان  کش را به ين مرزی اين حکومت، کولبران محروم و زحمتمأموراما در عين حال، . کنند  اقرار میمسأله

  !آسيب نبيند» نظام مقدس اسالمی و الھی«کشند تا  بندند و می ھا به گلوله می در مرزھا و کوهقاچاقچی 

 درصد مردم ٨٢کند  س مجلس اقرار میئيعلی الريجانی ر.  است ھای اجتماعی از اندازه خارج شده آسيب اکنون

ند اعالم آمار طالق يا واداشته است بگوھا ر قدر باال است كه برخی زان باالی طالق آنيم. ھا ھستند گرفتار نابسامانی

  .است ان است و قرار بر عدم انتشار آنيبه ز

الملل نيز از افزايش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی، ابراز  المللی، از جمله عفو بين ھای بين چنين سازمان ھم

. سانی يعنی حق حيات دانسته استترين موازين حقوق ان نگرانی کرده و آن را عدم پايبندی حکومت ايران به اصولی

  .ايران پس از چين، به نسبت جمعيت باالترين سرانه اعدام ساليانه را در جھان دارد

ران را گوساله و بزعاله خوانده بود و يالھدی، مردم معترض ا بايد يادآور شد ھنگامی که امام جمعه مشھد، علم

دار با يكاران در د تي جوادی آملی، معلم اخالق، چماقداران و جناهللا  ھموار ھبه زنان توھين می کند؛ ھنگامی كه آيت

كنندگان  عنی كمكيهللا،  ه مخصوص انصار حزبيد، دور از انتظار نبود كه در نشرينام» وثيد«ھا را  عارف برخی

  .بنامد» وثيد«ران، را يای، ھنرمندان ا ت خامنهين، تحت حمايالحس الثاراتيروھای خدا، يبه ن
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فرھنگی بزرگ ايران، اغتشاش فرھنگی ناشی از ناسازگاری حکومت اسالمی و ايدئولوژی آن با حقوق اما مشکل 

گير شدن در فضای فرھنگی  يک دليل گريز مغزھا و استعدادھا از کشور زمين. ھای شھروندان ايران است و آزادی

  .است بسته 

ه اپوزيسيون، بلکه اقرار مستقيم سران و عناصر ھای که نه گفت نمونه. چنان برشمرد ھا را ھم توان اين نمونه می

  .اصلی و رده باالی خود حکومت اسالمی درباره فجايع انسانی و اجتماعی در جامعه ايران است

ت نکرد به أھای سرکوب و چپاولش از منابع کشور ھيچ کسی جر نژاد، وقتی ديد که در طول سال ترديد احمدی بی 

به جرم فساد به ) محمدرضا رحيمی( سو معاون اولش اما، از آن. ودش را کانديد کردتخلفات او رسيدگی کند، نھايت خ

  .زندان افتاده است

ای  نژاد از سفره نظامی که خامنه اما احمدی. نژاد، حق مشارکت در انتخابات را دارد از سوی ديگر، قانونا احمدی

. دلی ھم در تشخيص مصلحت نظام داردبرای اعوان و انصار خود آراسته، سھم خود را برده و اينک يک صن

  .نژاد و اطرافيانش از سفر خونين حکومت اسالمی، بيش از آن بوده که تاکنون دارد بنابراين، سھم احمدی

ھای رسمی زير نظر رھبر آماج ارقام نجومی  نژاد و دولتش، ھمواره توسط دولت روحانی و حتی رسانه اما احمدی

دعوت » جبھه پايداری«يا » جبھه مردمی نيروھای انقالب اسالمی«رای حضور در از او ب. اتھام و اختالس ھستند

نژاد را از ورود در انتخابات باز  ای در سخنرانی علنی خود، احمدی هللا خامنه تر آيت عمل نيامد و از ھمه مھم به

  .داشت

آن شخص و صالح حال من به مالحظه صالح حال «: گفت» برادر مومن«عنوان  نژاد، به او با توصيف احمدی

اين . شود در کشور ايجاد می» دو قطبی«اگر وارد شديد ... دانم شما شرکت کنيد کشور به ايشان گفتم صالح نمی

يکی بگويد اين حرف را . خوب آيا اين بايد مايه اختالف بشود؟ يکی بگويد فالنی اين حرف را گفته... مضر است

  »... خب اين ھم پشت بلندگو.يکی بگويد چرا پشت بلندگو نگفته. نگفته

ای نوشت  ای به خامنه نژاد چاکری خود را ثابت کند بالفاصله نامه ای، برای اين که احمدی با علنی شدن موضع خامنه

در ديدار مورخ نھم شھريور ماه حضرت عالی فرموديد که در اين دوره مصلحت «: و در آن خاطرنشان ساخت که

رسانم در عمل به  به استحضار می... م و اينجانب نيز تبعيت خود را اعالم نمودمنيست بنده در انتخابات شرکت کن

  ».ای برای حضور در عرصه انتخابات سال آينده ندارم منويات رھبر بزرگوار انقالب برنامه

دانست و با  نژاد را مضر به حال او و کشور می ای که حضور احمدی اما با اين ھمه صراحت در موضع خامنه

 کارزار انتخاباتی را ئی را پيش انداخت تا به بھانه بقائینژاد نه تنھا حميد بقا اعالم تبعيت او از رھبر، احمدیوجود 

  .نام کرد پيش برد، بلکه خود نيز برای رياست جمھوری ثبت

ا ام.  را نيز رد صالحيت کردندئیچنين بقا ھم. نژاد را رد صالحيت کرد در چنين روندی، شورای نگھبان احمدی

شان،   پس از رد صالحيتئینژاد و بقا کنند در خال که احمدی ھا از رئيسی حمايت می شود طرفداران آن گفته می

  .کنند  حمايت نمیئیاعالم کردند از ھيچ کانديدا

ای و رفسنجانی  س جمھورھای سابق از رياست جمھوری رجائی، خامنهئيھای ر نھايت اگر شما نگاھی به وعده 

شويد که روی ھم  ھای سرخرمن مواجه می نژاد و روحانی بيندازيد با انبوھی از وعده  و احمدیگرفته تا خاتمی

  . که به نفع مردم و جامعه بوده است تحقق پيدا کنندئیھا ای از آن اند بدون اين که ذره انباشته شده

ھای نامزدھای انتخابات  کاری توان گفت که فعال برای بخشی از جامعه ايران، جنايت انه با اطمينان میتأسفاما م 

ھای اصلی حکومت اسالمی در مقابل دولت روحانی، نشان  عالوه عملکرد ارگان به. رياست جمھوری، اولويت ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

ھا  ھستند در نتيجه آن... ھا گوش به فرمان رھبر و بسيج و سپاه و وزارت اطالعات، نھادھای مذھبی و دھد که آن می

  .کنند  رھبر است،چشم و گوش بسته دفاع میتأئيدکه مورد از رئيسی و ھر جانی ديگری 

کنم اين فاکتور مھمی است و  اما برای طبقه محروم و مزدبگير و استثمار شده و رنج کشيده و آگاه ايران، فکر می

چرا که کارنامه جانيان حکومت اسالمی در . آورد عمال در مقاطع حساس، آن دوقطبی سياسی را به وجود می

ھای جمعی و فردی،  ھای دھه شصت تا ترورھای داخل و خارج کشور، اعدام از اعدام. چنان باز است ھمجامعه، 

دزدی و غارت اموال عمومی، تجاوز آشکار و ھر روزه به حق و حقوق مردم تا به امروز اتفاق افتاده در ذھن 

بخشيم و نه  نه می«ل است که شعار ھمين دلي به. گردد  وجه فراموش نمی چنان نقش بسته است که به ھيچ مردم آن

  .، در جامعه ايرانيان داخل و خارج شعار مطرحی است»!کنيم فراموش می

ای مثل شيخ مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت شيخ روحانی  از سوی ديگر، نبايد فراموش نکنيم که چھره

ور مختص رئيسی و پورمحمدی نيست، به اين معنا سرکوب و جنايت و تر. ھم با رئيسی در ھيئت مرگ بوده است

ھای مھم حکومت اسالمی،  عالوه اگر چھره به. گيرد بلکه کل حاکميت و ھمه عناصر رده باالی آن را در برمی

چه کسی در اين حکومت، از جنايت . آور است کشی و جھل و جنايت نداشته باشند تعجب کارنامه تروريستی و آدم

  عليه بشريت مبرا است؟

نظر من در ميان انتخاب دو گزينه اصلی و شاخص، يعنی روحانی و رئيسی، نبايد دغدغه ما و بخش  بهدر نھايت 

چرا که از نظر اين بخش از جامعه که اکثريت ھم ھست و در حاکميت و سلطه و قدرت . آگاه جامعه ايران باشد

تر از ھمه،   کل حاکميت و مھمتغيير شان، کار اسيرند دغدغه اصلی رحم و جنايت اقليتی تا دندان مسلح و خشن و بی

ھای مختلف خود مانند  اداره و مديريت جامعه مستقيما توسط خود مردم آزاده از طريق مجامع عمومی و تشکل

 -ملت «ھای مختلف فرھنگی، اجتماعی و سياسی با عبور از مقوله  ھا، نھادھا و کانون شوراھا، سنديکاھا، کميته

در جھان امروز دولت و ھر نوع دولتی، شرم و .  و يا خودگرانی دمکراتيک است خودمديريتیئیو برپا» دولت

ھا،  ای ھا، خامنه ھا، پوتين جامعه آگاه امروز جھان، چرا بايد اجازه داده شود کسانی چون ترامپ. ننگ بشريت است

 ھم ئیعه قرار گيرند و ھر بالدر راس جام... ھا و ھا، مرکل ھا، نتان ياھوھا، لوپن ھا، اردوغان بشار اسدھا، العبادی

انداختن  ھا، غير از راه خواستند در راستای منافع طبقاتی خود بر سر مردم و مخالفين خود بياورند؟ آيا ھنر اين

کشی و ويرانگری و کسب سود، آن ھم به  فضای رعب و وحشت، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام، جنگ و آدم

  !ست؟ دفاع و استثمار وحشيانه اکثريت مردم جھان چيز ديگری گناه و بی ھا انسان بی بھای ريختن خون ميليون

ديگان جرات کنند اين   به اميد اين که در اين فضای حساس انتخابات و امنيتی شديد، مردم به ويژه مزدبگيران و ستم

  .مطالبات خود را با صدای بلند فرياد بزنند و پافشاری کنند

که در جريان مھندسی انتخابات، نام کدام يک از اين جانيان حکومتی توسط شورای  رد  کتأکيدتوان  بندی می در جمع 

توان با شرکت در نمايش انتخابات،  وجود آورد که می نگھبان اعالم خواھد شد نبايد اين توھم و تصور را به

. دست آورد  را بهای از انبوه مطالبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حقوقی مردم ترين مطالبه کوچک

تجربه نزديک به چھار دھه حاکميت جمھوری اسالمی، به روشنی اين واقعيت غيرقابل انکار را در مقابل ما قرار 

ھا و مطالبات  ترين اھميتی به خواست داده است که ھر کسی و ھر جناحی در راس قوه مجريه قرار گيرد، کوچک

سوزند و  نشينی، سانسور و اختناق و ناامنی می  جنسی، حاشيهمردمی که در فقر و گرسنگی، بيکاری، آپارتايد

بنابراين، ھمه اين تجارب ! ای ھم در کار نيست در اين ميان، معجزه. اند و پس از اين نيز نخواھند داد سازند نداده می

ی بد و بدتر کند که باز ھم مردم نبايد وارد باز بار و مخرب نزديک به چھار دھه ايران، ايجاب می تلخ و فاجعه
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اکنون . مضحکه انتخابات حکومت اسالمی شوند و بيش از اين، به سياھی لشکر اين حکومت جانی تبديل گردند

 اجتماعی -کند که با اتکا به نيروی سياسی  ای و خود جامعه ايران، به ما حکم می شرايط خطير جھانی، منطقه

طلبی و  خواھی، برابری ن در جھت تحقق آرزوھای زيبای آزادیما  طبقاتی-  خودمان، به فکر بديل و آلترناتيو سياسی

  ! و در يک کالم انسانی باشيمئیجو عدالت

  ٢٠١٧ سيزدھم مه – ١٣٩٦ ]ثور[شنبه بيست و سوم ارديبھشت

 

 


