ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﮑـﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ دروﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮع :رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ
در ﺧﺎرج
زﻣﺎن :ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ١٩ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲٣
ﻃﺮح ﺑﺤﺚ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اش را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ و در
ﺣﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر :آﻣﺪه ام رای ﺧﻮد را ﭘﺲ ﯾﮕﯿﺮم” ﺑﻪ ﺷﻌﺎر “ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر”“ ،رﻫﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ”“ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای”“ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ” و ﯾﺎ “ﻣﻦ رای ﻧﺪاده ام ،ﻧﯿﺎﻣﺪه ام
راﯾﻢ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم ،آﻣﺪه ام وﻃﻨﻢ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم!”“ ،آزادی ،آزادی،
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ” و ده ﻫﺎ ﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﯾﺎ ﻫﻢ آوا ﺷﺪن ﺑﺎ “ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ” و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از
ﻣﻮﺳﻮی و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺪﯾﻞ”:رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن”،
“ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ” و ﯾﺎ “ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان” ،ﺑﺪﯾﻞ
“ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﯿﻒ ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ “ ،ﺑﺪﯾﻞ
“ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭼﭗ” ،ﺑﺪﯾﻞ “ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد” و ده ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ
راه ﺣﻞ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ و آﻧﺠﺎ اراﺋﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
دروﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪل

ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان -واﺣﺪ ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﺪاری و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮﻧﮓ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و از
راه ﺗﻘﻠﺐ و ﺳﺮﻗﺖ آﺷﮑﺎر آرای ﻣﺮدم در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر او و دوﻟﺘﺶ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و
ﻗﺮاﺋﻦ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺸﺎن از ﺷﮑﺴﺖ او در دﻫﻤﯿﻦ
دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری داﺷﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﯿﺮﻧﮓ ِ ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ
ﯾﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮگ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺟﺰ واﮐﻨﺶ و ﺷﻮرش ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪﮔﺎن را  :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺘﻮه
آﻣﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر وﻫﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ ِ
دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎنِ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮوز
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ و دور از ﺑﺎور ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺖ و ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺷﺘﺎبِ وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ در ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺻﺤ ٌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتِ رﺳﻮا،
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ در ﺑﺎره او زدود ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺷﮑﺎﻓﯽ
ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺳﺮدﻣﺪاران اﺻﻼح ﻃﻠﺐ رژﯾﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿٌﺖ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﮔﻤﺎردﮔﺎنِ او در اﯾﻦ
ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎری و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ داﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ .روﻧﺪ ﺣﻮادث روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺧﺮوش ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ آﻧﺎن و ﺳﺮان ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻧﺠﺎتِ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ در ﻓﺮوﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺧﯿﺰش ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ
را در ﺗﻤﺎﻣﯿٌﺖِ آن ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮٌل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎتِ ﺣﺴ ٌﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ :
از ﺧﻮاﺳﺖِ ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای اﺑﻄﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺧﺎرج
از اﯾﺮان در اﯾﻦ راه ﻫﻤﺼﺪا ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ـﺎ ﺗﻼش
ـﺘﯿﻢ .آﯾـ
ـﺮان ﻫﺴـ
ـﯽ در اﯾـ
ـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ
ـﺎرت ﺑﯿـ
ـﺎ ﻧﻈـ
ـﺎﻧﯽ و ﺑـ
ﺟﻬـ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در درون ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺮون از آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺑﺮﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖِ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ؟
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ
از آن ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘٌﺤﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دروﻏﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮآﻣﺪه از آﻧﺮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿٌﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻧﯿﺮﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﺎن ﻣﻌﺘﺮض رﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﮕﺮد آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼنِ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر و
آزادی ﺑﯿﺪرﻧﮓ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺗﻮٌﻗﻒ ﻓﻮری ﺳﺮﮐﻮب و
آزار ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮاتِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ و رﻓﻊ ﺳﺎﻧﺴﻮر
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آزادی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران زﻧﺪاﻧﯽ و از
ﺳﺮﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان آزادﯾﺨﻮاه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻫﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻨﺎق وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورده ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ – واﺣﺪ ﭘﺎرﯾﺲ
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ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺻﺪا
ﺷﻮﯾﻢ
در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ،اذﯾﺖ و ازار ،ﭘﯽ ﮔﺮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ “ﺧﻮدی ﻫﺎ” ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ “رﻫﺒﺮی” ﻧﻈﺎم و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﺘﺪا روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ “رﻫﺒﺮی” از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ،از ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻌﻞ ارا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و
ﯾﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزﻧﺪه واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی “اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن” ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ و ﯾﺎ آن
ﭼﻬﺮه “اﺻﻼح ﻃﻠﺐ” ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺣﺎدث ﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
و ﺑﺮون آﻣﺪن اش از ﺻﻨﺪوق رای اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
“اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن” ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت از درون ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﻟﯽ “ﻓﻘﯿﻪ” ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ از آن “رﻫﺒﺮی” را ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﮑﻮت
وادار ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
داغ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﺪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻓﻘﺪان اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺑﺪور از ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ آزاد.
ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
درﺳﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮای دور دوم،
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ
ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﮐـﺎﻧﻮن دﻓـﺎع از ﻣﺒـﺎرزات ﻣـﺮدم اﯾـﺮان در ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪ ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت “ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ رای ﻣﺮدم و ﺑﺎور ﺑﻪ آن ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ” ﺧﻮد را “ﻣﻮﻇﻒ” دﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﻫﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت “ﻧﻪ دﯾﮕﺮی” ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان دﻓﺎع از ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻮان ﭘﺮﺷﻮری ﮐﻪ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻗﻮام و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دو ﺟﻨﺎح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام،
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی ده ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻗﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻏﯿﺮ آزاد و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ در روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎ و
ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
ﻧﻤﻮده و از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ
و اﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ اﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  19ﯾﻮﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ  17در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ
“ ”Bahnhofو “”Kaufhof
و روز ﯾﺸﻨﺒﻪ  20ﯾﻮﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ  13در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﯿﻠﺮ ﺑﯿﻦ “”Karstadt
و ”  ” C&Aﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان – ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ

ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن:
ﺧﺎﻧﻢ ژاﻟﻪ وﻓﺎ  :ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ  :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﮐﻮﺷﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﻮﯾﺪی  :اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ  :ﺳﺎﻋﺖ 19 -30/ﺷﻨﺒﻪ  6ژوﺋﻦ  2009ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  16ﺧﺮداد 88
آدرس ﺟﻠﺴﻪ :
A.G.E.C.A 177 RUE de CHARONN PARIS 11
ﻣﺘﺮو ALEXANDRE DUMAS
دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه :ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان
ﻣﻪ  – 2009اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1387
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮑﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮑﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 31
ﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺷﯿﺪان
وﺛﯿﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ،آﻗﺎﯾﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
آورده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻮﯾﮋه از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ :ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
اﯾﺮان .اﻣﺎ اﺑﺘﺪا ،ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺎﯾﻠﻢ ﯾﺎد آوری ﮐﻨﻢ.
– ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از دو ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻨﮕﺮم .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ و دﯾﮕﺮی از ﻣﻮﺿﻊ ﭼﭗ اﻧﺘﻘﺎدی ،آزادی ﺧﻮاه،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ »ﭼﭗ دﯾﮕﺮ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ .اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺑﺎور ﻣﻦ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪ.
– ﻧﮑﺘﻪ ی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﺪارد .اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ،اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اوﺿﺎع اﻣﺮوز اﯾﺮان،
ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی،
اﻧﺠﻤﻨﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ .ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﻠﯽ-
ﻗﻮﻣﯽ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ،اﻣﺮوزه ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح ﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
داﻣﻦ زﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ِ ﺧﺎج
از ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﺳﺖ .دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ آن ﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ
دﯾﺎﻟﻮگ و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮگ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻧﻪ ﺑ َﻪ ﺑ َﻪ و اﺣﺴﻨﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺘﺪاول .ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻢ
ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻫﺎ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﯿﻢ.
– ﻧﮑﺘﻪ ی ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رأی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻓﺮدی رأی دﻫﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ رأی دادن
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن
ﻧﮕﺬارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ آزاد ،ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻨﺎم
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری« در اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻤﺎﻣﺖ
ﺧﻮاه“ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ” ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻪ در آن رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﺮ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ رازی را ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ رژﯾﻢ ،از اﺳﺘﻘﺮارش در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب
ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ  1358ﺗﺎ اﻣﺮوز ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
– ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻬﻮری Res publicaﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺰ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﯿﺰ ﯾﺎ
اﻣﺮ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ :ﻧﻈﺎم اﯾﺮان
»ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ او ،ﻟﺰوم
ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ او ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن در
ﺑﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ… اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آن« .و
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم» :ﮐﻠﯿﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺰاﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اداری ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ…« .ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺴﺦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻦ ﻧﺪارد .دﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ دﯾﻦ وارد ﻣﯿﺪان اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ
در ﻣﯽ رود .ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺎص ،اﻣﺮ ﺧﻮاص ،اﻣﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻣﺮ
اﻣﺎم ،اﻣﺮ دﯾﻦ ،اﻣﺮ ﻣﺬﻫﺐ ،اﻣﺮ اﺳﻼم ،اوﻟﻮاﻻﻣﺮ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﭼﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
– دوم اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺮدی از درون دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﻧﺎم “رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر” اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﻗﺮار دارد و دارای ﻫﻤﻪ ی
اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرت ﻫﺎﺳﺖ ،در ﻏﯿﺎب ﺧﺪا و رﺳﻮل ،اوﻟﻮاﻻﻣﺮ اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ
اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم .در ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﺻﻮل  5ام 57 ،ام و  110ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﻪ ی اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت در
دﺳﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺼﻮب اوﺳﺖ ) .(1ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ »ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﻫﺒﺮ« را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
– ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری” ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در

اﯾﺮان آزاد ﻧﯿﺴﺖ .آﺷﮑﺎرا ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ… اﺳﺖ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ“ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری” در اﯾﺮان ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ ﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ
 6ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی آن )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﺎی آن( در ﺣﻮزه ی
اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  99ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺳﺪی ﻋﺒﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و راه ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
– ﺳﺮاﻧﺠﺎم“ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری” اﯾﺮان آﺷﮑﺎرا ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  114ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن
رﺟﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ… ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺬﻫﺐ
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از آن ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ،از ﺣﻖ
ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ،
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﻏﯿﺮ از ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ… از ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو
ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای رأی دادن ،از ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻼی
ﻣﺴﺘﻤﺮ آن را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد.
– ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« ،ﮔﻮﻧﻪ
ای ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ در
ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﻧﯿﻮی ﻧﺪارد .ﭼﻮن ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از
اﺑﺘﺪا در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،از روز ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭼﻮن دوﻟﺖ،
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﻪ ﻗﻮه ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت… را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ زدودن ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﻀﻤﻮن و
ﺟﻮﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ﻫﺎ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن» ،ﻣﺮدﻣﯽ« و »اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدﻣﯽ«
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدم« ،ﺧﻮد،
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،رأی ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ،اﻧﻘﯿﺎد ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد
دﻫﻨﺪ.
– وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺳﺎﻻری ﺷﯿﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ و
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد،
ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد
را ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ )ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور!( ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺖ در درون ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی ﯾﺎ اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد،
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻧﺎﻓﯽ و ﻧﺎﺳﺦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ.
– ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان” ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺷﺎن ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ، .
اﯾﻨﺎن ،در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺤﺪود در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ،دارای اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از رﻫﺒﺮ و
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﻦ ﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ در “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” ﻣﺨﺘﻠﻒ،
از ﺟﻤﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن
ﻫﺎ ﺳﺖ ،رأی ﻣﺮدم را »رأی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی« آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ی داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺻﺤﻨﻪ ی داﺧﻠﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی آن ﻫﺎ را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .و در ﺻﺤﻨﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺣﺎل از آن ﭼﻪ ﮐﻪ رﻓﺖ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آزاده
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻏﯿﺮ آزاد ،ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺘﻨﺎع از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﮑﻮت آن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد داری
از رﻓﺘﻦ ِ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رأی در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎﺻﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو راﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ِ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ،

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اوﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﻣﯽ را ﺣﺬف
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ار ﻗﺪرت ،از
ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﻫﻢ آﻣﯿﺰ و
ﺗﻮﻫﻢ زا ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮا از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن درون ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
رأی ﺑﻪ اﯾﻨﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ و اﻣﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی
ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎی واﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ی آن ﺑﺨﺶ از
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان ﺣﺮﻓﻪ ای رﺋﺎل
ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ .ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاه ،دﻣﻮﮐﺮات ،ﻻﺋﯿﮏ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﭼﭗ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﮐﻪ وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ،وﺟﺪان آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ،وﺟﺪان
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،وﺟﺪان اﻧﻘﯿﺎد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از راه اﻣﺘﺰاج »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺎ اﺧﻼق و وﺟﺪان
آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،اﻣﺮ ﺳﺘﺮگ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ
آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮم در اﻣﻮر ﺧﻮد در آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﻠﻄﻪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی )ﻣﻌﻨﺎی آرﻧﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﺮﮐﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎم دارد ،از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و اﮐﻨﻮن اِﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد ،از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﺑ َﺮ َد .ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ.
رﻓﺘﻦ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رأی ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از
ﺗﻌﺪاد رآی دﻫﻨﺪه ﭼﻮن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد در
اﻧﻈﺎر داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺎﻣﯽ در
راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ،اﻧﺰوای اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﻋﺮﺻۀ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎ اﻧﺰواﯾﺶ در ﻋﺮﺻۀ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺘﯽ آزاد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ در اﯾﺮان.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﻃﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش
ﻓﺮا دادﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮازی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،دو ﻻﺑﻮﺋﺴﯽ )،(2
 1500ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ،از اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻨﺪﮔﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺿﺪ
ﯾﮏ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ،ﮐﻤﯽ آن را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ درآورم:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ؟
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد ﻣﯽ رزﻣﻨﺪ!
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ
 .1ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان »وﻻﯾﺖ
اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﻓﻘﯿﻪ…« ﯾﺎ »رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ 57
ام  ،ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﻮه ی ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ی
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ی اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ…« اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ
 110ام» ،وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات« رﻫﺒﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم… ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل… ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن… ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ…«.
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volontaire ou le contr’un
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﺴﻠﯽ
در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﻮﺋﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﻧﺴﻠﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ دارد؟ دﺷﻮاری ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ادﻏﺎم و ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﻨﯽ
و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در آن دارد؟ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی در
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﮑﻼت و
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
زﻣﺎن :ﺷﻨﺒﻪ  16ﻣﺎی
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