
  شیدان وثیق
   ١٣٩٠ شھریور – ٢٠١١اوت 

cvassigh@wanadoo.fr 

  

  !و انتخابات آن نه به مجلس شورای اسالمی

  
  
  کدام مجلس؟ کدام انتخابات؟ -١

 بلکهسر و کار نداریم و نشان  بی نام یما با انتخاباتکنیم؟  ی چه انتخاباتی صحبت می که در باره کنیم تصریحابتدا باید  

ھستیم که قرار است در اسفند  رو به رو  مجلس شورای اسالمی در جمھوری اسالمی ایران برای  گانانتخاب نمایندبا 
  .ماه آینده برگزار شود

مغایرت  ،در اساس و دموکراتیک، مجلس شورای ملییک خود با  مضمون و مجلس شورای اسالمی در نام دانیم که می
، ست که جزو مبانی ما) الئیسیته(و  جدایی دولت و دین  زیرا با ھیچ یک از سه اصل جمھوری، دموکراسی .دارد

  :خوانایی ندارد

  .شود آن حذف میعمومی  خصلتبا اسالمی کردن مجلس  چون خوانایی ندارد» عمومی امر«با جمھوری یا  -

  . گیرد را می »قدرت مردم«جای به نام دین  خاص ای دستهقدرت  تئوکراسی یاچون  خوانایی نداردبا دموکراسی  -

دخالت  ،است دولت رکنیکی از سه که  گذاری قانون کار چون دین درخوانایی ندارد  )الئیسیته(با جدایی دولت و دین  -

  .کند می

عمل  حاکم بر آناصول قانون اساسی  بنا بر، در جمھوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی ھا عالوه بر این

  :زیر اصول بربنا از جمله  .کند می

و تعھد  کنندباید در نخستین جلسه مجلس در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد  نمایندگان: ۶٧اصل
از  ...و باشندمی و مبانی جمھوری اسالمی که پاسدار حریم اسالم و نگاھبان دستاوردھای انقالب اسالمی  نمایند

  .»...کنند میقانون اساسی دفاع 

تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذھب رسمی کشور یا قانون  یمجلس شورای اسالمی نم :٧٢اصل 
  .دناساسی مغایرت داشته باش

به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با  :٩١اصل 
 ) دانیم میکه ... دان  قحقو ۶فقیه و  ۶با ترتیب ... (.شود میتشکیل  ...آنھا، شورای نگھبان

  ...مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگھبان اعتبار قانونی ندارد :٩٣اصل 

  .را بر عھده دارد ...مجلس شورای اسالمی ....شورای نگھبان نظارت بر :٩٩اصل 

 و انتخابات آن شورای اسالمی نه به مجلس - ٣

و  در مقابل جمھوری اسالمیکه خواه، دموکرات و الئیک  جمھورینوان اپوزیسیون عبا توجه به آن چه که رفت، ما به 

با  ای تحت چنین قانون اساسی مجلسی استمرار چنینتوانیم در چنین انتخاباتی برای  نمی ،ایم ایستاده حکومت دینی

    .نماییمآن  شرکت درو مردم را نیز دعوت به  شرکت کنیم ، خصوصیاتی که نام بردیم

بر آن حاکم اساسی  اصول چنیندر چھارچوب  ،چنین مجلسیدست که از  تأکید کنیمباید  فوقیل عالوه بر ھمه ی دال

 قادر نخواھند بود مجلس شورای اسالمینمایندگان . نیستی ساخته کار و به طور کلی در چنین رژیم و سیستمی،

  . دنبگشایرا  گیو فرھن اجتماعی، ھای مختلف اقتصادی، سیاسی از مشکالت مردم در زمینه ای گرهھیچ 



که  استگیری صورت گرفته  آن، دو نوع موضع تحریممجلس شورای اسالمی و  عدم شرکت در انتخاباتموضع در مقابل 

  . پردازیم ھا می آننقد بررسی و در زیر به 

 » مشروطشرکت « - ۴

و بخشی از ...) ینزدیک به موسوی، کروبی، خاتمطلبان  اصالح(( و خارج ھا در ایران ھای موسوم به سبز نحله

 بدون تنازل حفظ با  در انتخابات مشروط ھا خواھان شرکت سبز. در چنین موضعی قرار دارنداز کشور اپوزیسیون خارج 

 از بخشی از اپوزیسیون خارج .اصولی که در باال نام بردیم ھستنداز جمله یعنی  جمھوری اسالمی قانون اساسی
 نفی البتهھا  این شرط -  ندنک بنا به شرایطی که مشخص نمی که اند م کردهاعال ،ھا جمله در میان چپاز  کشور نیز،

دو این  .ندنشرکت کی انتخابات چنین د درنمی توان  -  حاکم بر آن نیستمجلس شورای اسالمی و قانون اساسی 

است  المیشورای اس گذاری در مجلس قانون امرپذیرش ھمکاری با جمھوری اسالمی در  ایبه معن گیری مشابه موضع
    .استجدایی دولت و دین خواست و  خواھی دموکراسی اصول ی ھمهنافی   که

  »انتخابات آزاد« - ۵

از سوی دیگر بخشی دیگر از  اپوزیسیون شعار ھایی از نوع انتخابات آزاد، انتخابات آزاد بدون والیت فقیه، انتخابات آزاد 
  :این است کهاز اینان پرسش . دھند تحت نظارت سازمان ملل را سر می

، ست ؟ اگر آریھمان انتخابات مجلس شورای اسالمی تحت قانون اساسی اسالمی است شانآیا انتخابات مورد نظر 
  .نیستتفاوتی چندان » شرکت مشروط«قبلی یعنی طرفداران  ی اینان و نحله بیندر این صورت 

قانون اساسی اسالمی عمل  بنا برکه است  گریمجلس شورای دی برای مورد نظرشان» آزاد انتخابات« اما اگر 

نظارت شورای نگھبان بر تحت ، که )را نسخ کند ی مقننه مفاد قاونون اساسی در مورد قوهیعنی به واقع ( کند مین

نفی  که این نیز به معنای( گیرد میقرار  سازمان ملل نظارتتحت به جای شورای نگھبان  بلکه گیرد میقرار نانتخایات 
با بیایند اینان . زنندب حرف خود را  شفاف و روشنباید پس در چنین صورتی  ،)است قانون اساسی ٩٩صل صریح ا

شده یکن اعالم  لم کان حاکم بر آن  قانون اساسیانتخاباتی ھستند که خواھان  - ١ کهاعالم کنند سه چیز را  صراحت

شورای مجلس و نه  ھستند اصول دموکراتیک تحت) ...ملی( دیگریشورای مجلس  انتخابات برای خواھان  -٢ باشد
 با طرح اینخود را » انتخابات آزاد«شعار اینان حال اگر . ھستند آزاد، برابرانه و دموکراتیک انتخاتیخواھان  -٣و  اسالمی

 که خواھان تحریم یا عدم شرکت در انتخابات ما موضع واین موضع  میان چندان تفاوتیبیان کنند،  ط سه گانهوشر
   . وجود ندارد ھستیم س شورای اسالمیمجل

 موضع ما و رفتار مردم  - ۶

خواھان دموکرات و الئیک در تبعید یک چیز است و  در انتخابات مجلس شورای اسالمی، موضع ما به عنوان جمھوری

. باشدگری چیز دیمی تواند ھا در اوضاع و احوال مشخصی که قرار دارند  ھا، شھرستان ھا و روستا رفتار مردم در شھر
ھستند و به تشخیص خود عمل می  خودصاحب رای  مردم خود. ھاست ھا متعلق به خود آن مردم قیم ندارند و رای آن

  . کنند

چنین مجلسی برای  یانتخاباتجنین نمی توانیم در کند  مان به ما حکم می و وجدان بیدار ھستیمآن چه که بنا بر ما 
را  ما تنھا می توانیم چنین انتخاباتی. م را نیز نمی توانیم دعوت به شرکت کنیمچون خود نمی توانیم، مرد. شرکت کنیم

برای تشکیل  باشد انتخاباتی دفاع کنیم که آزاد، برابرانه و دموکراتیک آن نوع از و در برابر آن افشا کنیم در انظار عمومی
عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای موضع ما در یک کالم  .و الئیک دموکراتیک یمجلس شورایی ملی تحت قوانین

  .آن است) بایکوت(اسالمی و تحریم 

به عنوان ( تحت شعار ی قبل از انتخابات، ، در دورهپذیرند میما را و نظرات این توضیحات  در صورتی که ،مردم مختارند
روز در  و شوندبارزه موارد میدان ھای دیگری از این گونه،  و یا شعار آزادی، دموکراسی، مجلس شورای ملی) مثال

 اش و مجلس به رژیم "مشروعیت مردمی و انتخابی"بدین وسیله و  شرکت نکنند ای مضحکه چنیندر  نیز انتخابات
   .ندھند



اگر  - دنشو میی انتخاباتی فراھم  که در دوره یط مناسبیاز شراتوانند  می نیز اجتماعی ھای مدنی و فعاالن جنش

 سان بدین دست به افشای چنین مجلس و انتخاباتی زنند و کرده،استفاده  -ستکه مسلم نی دنالبته فراھم شو
چون آزاذی،  ھای مبارزاتی حول خواست را سازماندھی -مشارکتی و خود, ھای جمعی فعالیتبرآمدن ھای  زمینه

  .فراھم آورند ...و جدایی دولت و دین ، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشرالئیکجمھوری 

در این کوی آن در این جا و آن جا، در این شھر و آن روستا،  ی خود در عین حال مختارند که بنا به شرایط ویژه اما مردم

 و رای در صورتی که تصمیم به شرکت در انتخابات .، عمل کننداست بھتر دھند خود تشخیص می که چه بنا بر آنبرزن، 

ی ما این است  توصیه –طلبی بتواند از فیلتر شورای نگھبان بگذرد  حاگر چنان چه اصال – گیرند میطلبان را  به اصالح دادن
اعالم  اند حاضر به طور علنیو  اند سیستم نشدهی  آلودهدر گذشته و حال رای دھند که  طلبی نامزدھای اصالح آن که به
و عدالت اجتماعی دفاع حقوق بشر دموکراسی، از  ،آزادی زندانیان سیاسی از از جمله ،ھا که در مجلس از آزادی کنند

  . خواھند کرد

  

 

 

  


