اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﺮﯾﺰ از آزادی
در ﺳﺎل  ، ١٩۶۶ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﯾﮑﻞ آﻧﺠﻠﻮ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎم »ﺑﻠﻮ آپ« ) ( Blue Upﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ھﻮس در ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ
آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴﻤﺎن « در ﺗﮭﺮان روی ﭘﺮده ھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از داﺳﺘﺎن » دروازه ﺟﮭﻨﻢ« ﺟﻮﻟﯿﻮ ﮐﻮرﺗﺎزار ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﻋﮑﺎس ﻣﺪ ﺟﻮاﻧﯽ  ،ﺧﺴﺘﮫ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻧﺪه ھﺎ در طﻮل روز  ،ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮی
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺗﻨﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی  ،ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺴﯽ در وﺳﻂ ﻧﺒﻮد و آﻧﺪو ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻣﺤﮑﻢ در ﻓﻀﺎ در ﺗﻌﻘﯿﭗ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﺮ ﺿﺮﺑﮫ ﺧﯿﺎﻟﯽ  ،ﺻﺪای ﺗﻮﭘﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻋﮑﺎس ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ  ،در ﺗﺎرﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد  ،ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﻋﮑﺲ ھﺎ  ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﮑﺲ ﻣﺮده ای اﻓﺘﺎده ﺑﺮ زﯾﺮ ﺑﻮﺗﮫ ھﺎی درﺧﺖ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ﺑﺎزی ﺗﻨﯿﺲ
و ﻣﺮد اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﺑﺎزی ﺧﯿﺎﻟﯽ رخ داده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرک ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد  ،ﺟﺴﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد  ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ھﺎی ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه از ﺻﺤﻨﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ رﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎزی وھﻢ أﻟﻮد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﭘﺸﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .از
ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻣﺮدم  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﮑﺎران رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮﮔﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﮫ ﺣﻀﻮرش وھﻨﯽ ﺑﮫ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﮫ
ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺎزی راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . .ﺗﻮﭘﯽ در ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﯿﺎل اﻧﺪﯾﺶ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻣﻮھﻮم ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻓﺮﺟﺎم ،در ﺷﻌﻔﯽ ھﯿﭙﻨﻮﺗﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮدازان ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﮫ ﺑﯽ ﻓﻘﺎھﺖ  ،آﻧﺮا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد :ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان  ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻮرﮐﯿﻨﻮ ﻓﺎﺳﻮ و ﯾﺎ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه راﺑﺮت ﻣﻮﮔﺎﺑﮫ و ﻋﻤﺮ ﺑﻮﻧﮕﻮ در
ﮔﺎﺑﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ازﻧﻮع ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ﮐﮫ داﻋﯿﮫ  ٩٩.٩٨درﺻﺪ در رای ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮﻏﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن رﻓﺮاﻧﺪوم ھﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪوم و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .درﺳﺖ ﺷﺒﯿﮫ ھﻤﺎن ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﻓﯿﻠﻢ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﺤﻮر آن
ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ در ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی
رآی ﻣﯽ روﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد در ﮐﺸﻮری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮭﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺒﻠﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺣﺰﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ در
اﯾﺮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺎرج از ﮔﺮدوﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻖ رآی ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ،وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﯿﺮون از اراده اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺮدم  ،ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻗﻀﺎﺋﯽ وﯾﺎ ھﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر را دارد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻨﻄﻘﺎ او ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .
زﯾﺮاﮐﺴﯽ اورا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ .ﻧﮭﺎد ﻧﺎظﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺮ او ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ دﺳﺖ
ﭼﯿﻦ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ھﺎی وی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت و اراده ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﮐﺎرﮐﺮد او .
ﺣﺘﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم  ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ  ،در ﭼﺎﻟﺶ اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺋﯽ  ،ﺑﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد از آﻓﺮﯾﻘﺎ و
آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﺮان -اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا » اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
«ﻧﺎﻣﯿﺪ  ،ھﺮﮔﺰ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ودر ﭼﮭﺎردھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﻮاره ﺧﻮد را در
ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻋﯽ دارد ،ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻣﻮھﻮم ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﺸﻌﻮل
ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و ظﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر را ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و او در
ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ ﺑﺮای وی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺖ ھﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺪﯾﺮت ﮐﺸﻮر از ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ و اطﻼﻋﺎت و اﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ اﺳﺖ و ﺧﺎرج از ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر  ،و درواﻗﻊ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ
ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ھﻤﮫ اﻣﻮر ﺑﺪون ﻧﻈﺮ او ھﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،وﻗﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﮫ
اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن از زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ و ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن و ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و
ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد  ،در
واﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﻧﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﮭﺎ .ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ در ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﮫ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ وﺟﻮدش ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .ازاﯾﻨﺮو  ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ھﻤﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،
ھﻤﻮاره در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮭﺎد ھﺎﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻮﯾﺘﯽ از آن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ رآی
داده اﻧﺪ.ﺳﻮآل اﯾﻦ اﺳﺖ  :ﭼﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اش داﺋﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ،رای ﺑﮫ ﺗﺪاوم ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﻨﺪارد و اﻧﮕﺸﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ؟ و ﭼﺮا رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰرای ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺪف ھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﻻ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر  ،ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از رای ﻣﺮدم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮب ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺛﺎﻧﯿﺎ در
ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد  ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ از طﺮف ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﮫ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺮای رژﯾﻢ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .در واﻗﻊ  ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم
را ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ای از ﻓﺮوش ﺗﺮس در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﺮ ھﺎی ﺳﯿﺎه در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ آن و ﺗﺮس از ﺳﻮرﯾﮫ ﺷﺪن وﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ و در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﺶ
ھﺎﺋﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ،ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﺢ ﻓﺮﺿﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﺮان و
طﺮح آن در ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬارده و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺮوژه » ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﺗﻤﯽ « و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮫ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬارده ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای » اﻣﯿﺪ و
اﻋﺘﺪال« ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ » ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎ ﻧﮫ « ﺑﮫ وﺳﻂ ﺻﺤﻨﮫ راﻧﺪه ﺷﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم واﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻤﺪه ﻏﺮﺑﯽ در طﻮل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﻣﻌﺠﺰه ای رخ داده ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰی رژﯾﻢ ﺑﻮد و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﻋﺮاق آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﻞ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ».ﮐﻨﺴﺮت« ﺗﺤﻤﯿﻖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ » اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ « ﻓﻘﻂ ازطﺮف ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
ﺗﺒﻠﯿﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،از ﺟﻤﻠﮫ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ـ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻤﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ـ ﺑﺮآن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ای دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻤﺎس و ﺣﺰب
ﷲ ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﮫ در ﻋﺮاق و اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﮫ و ﯾﻤﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﺟﻨﺎح ھﺎی رژﯾﻢ در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎزوی دﯾﮕﺮی از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﻮﺑﮫ ﺧﻮد
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺪف ﻣﺤﻮری رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ھﺮ دوره ای از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،از ﺻﻨﺪوق در آﻣﺪن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺋﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺧﻄﺮ اﺳﻄﮑﺎک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اروﭘﺎﺋﯽ او را ﮐﺎھﺶ داده و در داﺧﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮدم  ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺮوﻗﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﺲ ﮐﺮده  ،از دادن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺎج ﺑﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ دوره
ای از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان را ﺑﮫ طﺮف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ وﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری را ﮐﮫ ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد  ،ﻟﻮﻟﻮ ﺧﺮه
ﺧﺮه ای ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻤﺎق وﻻﯾﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را داغ ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﺮم ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻧﻮور
داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدی رژﯾﻢ ھﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ،
ﺑﯿﺮون از داﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ  ،ﻧﻘﺶ ﺿﺮﺑﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ درﺳﺘﯽ آﻧﺮا ﺧﺪﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﺪارﮐﺎت ﭼﯽ دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد  .دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺪی
اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻠﮑﮫ ،ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﮐﮫ ﺷﺮط وﺟﻮد ھﺮ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ  ،ﺗﻦ ﻣﯽ دھﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﺑﺴﺘﮫ ی دوﻟ ٍ
ﻗﺎﻧﻮن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ  .ازاﯾﻨﺮو  ،ھﻤﻮاره دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻧﺘﺎﻗﻀﯽ در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ و دوﻟﺖ
ٍ
واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد  ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ  ،دوﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ زﯾﺮا ،ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎرﮐﺮد دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﮫ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﻗﺾ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد
و ﻗﮭﺮ و ﻏﯿﺒﺖ او ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دوھﻔﺘﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ وزارت اطﻼﻋﺎت  ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ھﻤﺮاه ﺑﻮد  ،اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
را ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺎدی ﺳﻮق داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .دوﻟﺖ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ  ،ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ورود ﻣﺠﺪد
ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ را ﺑﮫ روﺋﺴﺎی ﺟﻤﮭﻮر دوﻟﺖ ھﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ  ،و ھﺮوﻗﺖ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ دوﺑﺎره ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ وﺣﺬف آﻧﺎن  ،از ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ـ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮭﺮه رژﯾﻢ  -ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد دال ﺑﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻣﻨﮫ ای  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت داﺋﻤﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی رژﯾﻢ  ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ در
ﭘﯽ دارد  ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﻧﻈﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  .آﯾﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺪی داﺷﺖ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ
ﮐﮫ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰ آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان در دوره ﭘﺮ ﺗﻼطﻢ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و آﯾﺖ ﷲ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺧﺎرج از
ﭼﮭﺎر ﭼﻮب رژﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﺻﻼح ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﮫ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ی ﺗﻠﺦ از روی ﭼﺴﺪ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ دوﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ  :ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از ﻣﺮدم  ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ  ،وﻟﯽ ھﻤﮫ
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ـ ﮐﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ درﺻﺪ از راي دھﻨﮕﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ  -اﻟﺰاﻣﺎ ﺟﺰو ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دھﺪ .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ رﻗﻤﯽ آﻧﮭﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ دوم اﯾﻨﮑﮫ  ،رای ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ  ،آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ رای ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻨﺎﻓﺾ دروﻧﯽ ﺧﻮد  ،وﺟﻮد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺳﺘﻮن ﻧﻈﺎم
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ آن ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ،رای ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ  ،ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﮫ دﺳﺖ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ
ﺧﻮن  ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﭙﺎھﯽ ﻧﺎن ﺧﻮر رژﯾﻢ  ،ﺑﻠﮑﮫ از اﻣﯿﺪ واھﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﮫ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎظﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﻨﺎم ﺻﺪﻗﮫ ﺧﻮر ھﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن رآی ﺑﮫ وی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ وﻻﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻻﯾﮫ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﮫ ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ راﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ اراده
و طﺮح و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﻮده ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ھﺮ ﺳﺮاﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
اﻧﮕﺸﺖ رآی ﺧﻮد را در ﺗﻮھﻢ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻨﺎظﺮات ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﻓﺴﺎد ﺑﯽ ﺣﺪ  ،ﭼﮭﺮه ﺧﺸﻦ ﻧﻈﺎم  ،ﻓﻘﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان  ،و ﺑﯽ ﺣﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮫ آزادی و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از ﮐﻼم آﻧﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد
و ﺑﯽ وﻋﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ  ،ﭘﯿﺎم رﺳﺎن وﻋﺪه ھﺎی رژﯾﻢ ﺑﻮد.
ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز  ،ﺑﺮﻏﻢ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و آﮔﺎھﯽ  ،ﻓﺎﻗﺪ آرﻣﺎن ﺧﻮاھﯽ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﺴﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﺰ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ  ،در ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن آزادی واژه ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﺴﺖ  .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﮑﺎر
ﻧﮑﻨﺪ  ،راه رﺳﺘﮕﺎری ﺑﮫ روی وی ﺑﺴﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ  .رھﺎﺋﯽ از اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﺣﯽ از رژﯾﻢ  ،آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﺶ
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد  ،در ﺣﮑﻢ دوﯾﺪن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاب اﺳﺖ.
ادوارد ﮔﯿﺒﻮن  ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ » ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم «  ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم را رﺳﻮخ اﯾﺪه
آزادی در ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .آﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺪاری ﺟﺎﻣﻌﮫ وﻻﯾﺖ زده ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﺮدﮔﯽ از ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ھﻨﻮز ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ در آن ﺑﺎﺷﺪ؟
ھﺪاﯾﺖ ﺳﻠﻄﻠﻦ زاده

