انتخابات ايران و نمايش دموكراسي !
"یک ضربالمثل یوگسالوي :نامزد ریاستجمهوری یعنی کسی که از ثروتمندان پول و از فقرا رأی
میگیره تا نزاره دست این دو گروه به هم برسه" .
همانطور كه در مطلب پیشي نوشته بودم انتخابات رياست جمهوري در ايران فقط يك نمايش سیاسي است كه
میخواهند جلوه ي دموكراتیك هم به آن بدهند  ،در این نظام ،تنها مي توان اولین دور رياست جمهوري را ،
انتخابات دموكراتیك و درستي نامید كه بني صدر با يازده میلیون راي بعنوان اولین رئیس جمهور ايران برگزيده
شد ولي بعد از  ١٥ماه رياست جمهوري او  ،خمیني رهبر جمهوري اسالمي حكم عزل او صادر كرد ( خرداد
 )١٣٦٠بني صدر از بهمن  ١٣٥٨تا خرداد  ١٣٦٠رئیس جمهوري قانوني كشور بود كه بخاطر مخالفت او با نظرات
قوه قضائیه و رهبري و نزديكي با مجاهدين به دستور خمیني عزل میشود ! بايد گفت انتخابات رياست جمهوري
ايران از آن تاريخ همیشه غیر دموكراتیك برگزار شده و میشود  .رژيم ارتجاعي سعي میكند كه افراد غیر خودي
به عنوان رئیس جمهور برگزيده نشود در واقع كانديدهاي غیر خودي در مرحله تائید صالحیت شوراي نگهبان (
استصوابي ) حذف مي شوند .مي توان قاطعانه گفت  ،انتخابات جمهوري اسالمي آزاد و دموكراتيك
نيست و هربار هم محدودتر مي شود دليلش اين است كه واليت فقيه با اعضاي بيعتش  ،تمامي
انتخابات را كنترل ومهندسي مي كند  ،دليل ديگر نبودن احزاب سياسي در ايران است احزابي
همچون نهضت آزادي و ساير احزابي كه مي توانستن به رژيم انتقاد كنند و احتماال به مجلس راه
يابند ( مانند مجلس اول ) را خميني دستور عزلشان را صادر كرد تا بتوانند انتخابات بي درد سري تري
را برگزار كنند به همین خاطر كل انتخابات در ايران به هیچ وجه دموكراتیك نیست اگر انتخابات دموكراتیك بود مي
بايددر طول اين سالها ،وضعیت سیاسي و اقتصادي ( اختسادي )ايران تغییر مي كرد .ساختار نظام ج اسالمي
طوري است كه تمامي انتخابات مهندسي میشود و شوراي نگهبان دستورات فراقانوني صادر مي كند اخیرا
جنتي اقلیت هاي مذ هبي را در محله هاي مذهبي از شركت كردن در انتخابات شوراها منع كرده است ( منظور
زرتشتي ها ست ) اين در حالي كه رئیس قوه قضائیه مي گويد اينطور نیست ، ،اعضاي اقلیت هامذهبي
میتوانند شركت كنند! دو گانگي برخورد و تضاد دروني جناحها با يكديگر همیشه وجود داشته است ولي در نهايت
هیچ تغییري در انتخابات نداشته است .

بكش تا زنده بماني استراتژي انتخابات !

در انتخابات رياست جمهوري ،واليت فقيه تمام نيرويش را پياده مي كند تا كسي را كه نظرش به او
نزديك است انتخاب كند نمونه بارزش انتخاب احمدي نژاد در سال  ١٣٨٨بود .اگر واليت فقیه احساس
كند كه ريئیس جمهوري آينده اش با او همكاري نمي كند دستور عزلش را با راي استصوابي از طريق شوراي
نگهبان صادر مي كند و يا در جريان صدارتش در میانه راه بر كنارش مي كند  ،نمونه بني صدربود كه ديديم
براحتي عزلش كرد و صداي كسي هم در نیامد ! از ديد واليت فقيه" حفظ نظام از اوجب واجبات است" !
معني ديگر اين جمله "بكش تا زنده بماني ،است ".در جريان جنبش سبز ديديم كه واليت فقیه چگونه
سركوب دستور میلیونها نفر را صادر كرد .مزدوران خامنه اي با عبور ماشینهاي شاسي بلند از روي مردم تا
سركوب و حمله با موتور هاي روسي به خانه ها میخواستن هر طوري شده احمدي نژاد را به كاخ رياست
جمهوري ببرند يعني همان كه نظرش به رهبري نزديك بود .مزدوران و چماقداران با هجوم گسترده و موتورسواران
مردم را اينچنین به خانه هايشان فرستادند  ،در آنزمان بود كه ماهیت دروني انتخابات رژيم فاشیتي مذهبي
براى جهانیان روشنتر شد ولي بخاطر نبود يك اپوزيسیون قوي در ايران جنبش براحتي سركوب شد .در ايران
،انتخابات  ،نمايش دموكراسي است ولي در اصل  ،در اینجا دموكراسي ،معنايي جز فريب ندارد
تنها نمايشي است كه جهانيان هم گوشه اي از آن را مي بينند .انتخابات ايران يك فريبي است براي
جهانیان تا ثابت كنند ايران كشوري است كه در آن دموكراسي رعايت میشود.
در ايران ،هرگاه كه رئیس جمهوري خط و خطوط واليت َفقِیه را پیش نبرد يا او را عزل میكنند و يا مشكالتي براي
او درست میكنند تا او را براه واليت َفقِیه بكشانند در زمان خاتمي ديديم قتلهاي زنجیره اي را براه انداختند و دهها
چوب ديگر الي چرخ گذاشتند البته اگر خاتمي هم از جنس ذوب شدگان در واليت نبود مي توانست نارصايتي
خود را با استعفاء اعالم كند و يا حداقل مردم را از توطئه هاي پشت پرده خبردار میكرد  .شوراي تشخيص
مصلحت و شوراي نگهبان وشوراهاي ديگر بدون نظارت رهبري كاري را انجام نمي دهند اينها فقط
فيگورهاي يك دموكراسي دروغين است كه در طول  ٣٨سال نهادينه شده است  .همیشه رسم
انتخابات چنین بوده است كه شوراي نگهبان افرادي را كه واليت َفقِیه تائید میكند كانديداتورها مي توانند در
مرحله رقابت قرار بگیرند ،يعني انتخاباتي كه مردم در آن شركت مي كنند آراي اش هم كم و زياد میشود چطور؟
افرادي كه از صندوقها در ميايد از قبل تعيين و مهندسي شده است  ،بعنوان مثال ميگويند ٧
ميليون شناسنامه ( احتماال مرده ها)در دست دارو دسته خامنه اي است با اين شناسنامه ها مي
توانند آراء را بطور چشمگيري تغيير دهند و رئيس جمهوري كه ميخواهند از صندوقها بيرون بياورند!
مسلمن فردي از صندوق بیرون مي آيد كه نظرش به رهبري نزديك باشد براي چنین فردي  ،رهبري واليي
هرچقدر هم بخواهد برايش راي سازي میكند اين اتفاق نه در زمان احمدي نژاد كه در گذشته هم تكرار شده بود
درانتخابات  ١٣٨٨أوج تقلبات بود كه از كینه هاي خامنه اي نسبت به میرحسین موسوي ناشئ میشد .همانطور
كه در باال آمد اگر واليت َفقِیه مخالف فردي باشد ً
شوراي نگهبان از همان مرحله اول حذف میشود وال اينكه فرد
مزبور دو دوره رئیس جمهور رژيم هم بوده باشد  ،نمونه رفسنجاني بود كه در سال  ٨٤رد صالحیت شد بهمین
دلیل سال  ٨٨هاشمي ديگر نیامد و موسوي را كانديد كردند و در همین سال هم خامنه اي حاضر میشود يك

كودتاي آشكار بر علیه موسوي و مردمي كه به او راي داده بودند انجام دهد و بعد از سركوب گسترده موسوي و
كروبي را بهمراه همسرانشان دستگیر كنند،آنها هنوز بعد از  ٨سال نه محاكمه شده اند و نه حكمي به آنها
داده اندو همچنان در حصر خانگي بسر میبرند (.فاطمه كروبي را بخاطر بسیاري اش آزاد كرده اند وهمچنان تحت
نظر آست)
در سال  ١٣٩٢قصد مهندسي ديگري را داشتند كه از ترس تكرار ماجرا گذشته ،با شیوه يك گام به پیش و دو
گام به پس  ،تن به روحاني (بعنوان رئیس جمهوري ) دادند  .حال بايد ديد اينبار واليت َ
فقِيه در ارديبهشت
 ٩٦با آمدن ابراهيم رئيسي كانديدای محبوب رهبري و قاتلي كه با شمشير از رو بسته به انتخابات
ميايد رژيم با واليت َ
فقِيه اش چه برنامه اي براي آراي صندوقها دارند ؟ آيا حاضر خواهند شد بهاي
سنگيني به مانند سال  ٨٨را به جان بخرن د؟ آيا مردم بازهم فريب انتخابات و وعده اي دروغين را
خواهند خورد و در انتخابات بطور گسترده شركت خواهند كرد؟بايد گفت  ،در انتخابات آينده اگر مردم
ايران بطور گسترده باز به پاي صندوقهاي راي بیايند و دوباره از طرف خامنه اي و مجتبا و سپاه مهندسي شود
رژيم مار گزيده از ريسمان سیاه و سفید ترسیده است و بي مقدمه وارد
اوضاع طور ديگري خواهد شد  ،اوال
ِ
تقلبات ا نتخاباتي نخواهد شدن تداركات سركوب گسترده را پیش بیني مي كند و اينجاست كه مردم بايد يك قدم
از رژيم سركوبگر جلوتر باشد تا از موقعیتي كه پیش میايد ضربه هاي كاري تري به رژيم بزند .در هر حال اوضاع
هر طوري كه بچرخد مردم يك قدم جلوتر خواهند رفت و رژيم ضربه پذيرتر خواهد شد و شايد اين بار ديدگاه هاي
ديپلماتیك جهاني نسبت به رژيم فاشیستي تغییر كیفي تري پیدا كند.
سي فروردين ١٣٩٦

