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 به مناسبت انتخابات ریاست جمھوری در ایران

   تحریم، مداخله گری و تئوکراسی

  

  »؟کنند مبارزه می خود رستگاریبرای ، انگار که می رزمندبرای انقیاد خود  ھا انسان که استه چگون«

 البوئسیدُ  اِتیئن از داوطلبانه بندگی

  

   ویژه اماکامل تئوکراسی 

قرار  »قدرت مردم«یا  دموکراسی آن مقابلکامالً ی  در نقطه. است روحانیت یا حاکمیت تبکتئوکرا نظامی ایران، در حاکمنظام 

 دنیویامور ھمواره سیادت فراگیر و تام و تمام بر  تاریخ،درازای در  ،ادیان توحیدیگرایش عمومی و مشترک دانیم که  می .دارد
فردی و  ،اجتماعی و سیاسی اموری  حاکمیت مطلق و انحصاری بر ھمه بیش از ھمه، دیناسالم، ، آن میاناز . وده استب

، دین به ایدئولوژی تئوکراسی کامل در ایرانبرقراری  ،جمھوری اسالمی و برای نخستین بار استقراربا . بوده و ھست جمعی،

مردم، در چنین سیستمی و در ھیچ . آید  در میکلیت جامعه  ی دھنده و ھدایت کننده سازمانساختارمند، ، )توتالیتر( گرا تمامیت
  .ندنیستو  تعیین سرنوشت خود  خود ی امور در اداره مستقل و خودمختار جای آن، صاحب اختیار و قدرتِ 

 ،امروزتا  ١٣۵٨ی ضد سلطنتدر پی انقالب ش از استقرار و کارکرد این رژیم، تمامی اصول قانون اساسی جمھوری اسالمی

بنا  . اندازیم کافیست نگاھی به این اصول .کند میدر ایران  مناسبات دموکراتیک کامل در نفی تئوکراتیک مناسباتتسلط  داللت بر
ص حاکمیت به او، لزوم تسلیم در برابر انظامی است بر پایه ی ایمان به خدا، اختص«نظام کشور ایران  :قانون اساسی ٢اصل  بر

بنا بر اصل  .»امامت و رھبری مستمر و نقش اساسی آن ایمان به ...قوانین نایمان به وحی الھی و نقش بنیادین آن در بیا امر او،

ھا باید  ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، سیاسی و غیر این کلیه«: قانون اساسی ۴
دین رسمی ایران، اسالم و مذھب جعفری اثنی عشری «: قانون اساسی ١٢بنا بر اصل . »...بر اساس موازین اسالمی باشد

والیت امر و امامت «ایران  اسالمی در جمھوری ،قانون اساسی ۵بنا بر اصل . »...است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است
ی   ی مقننه، قوه قوه« ای سه گانه کشور یعنی، قوقانون اساسی ۵٧بنا بر اصل  .است »رھبر« یا» ...ی فقیه امت بر عھده
» وظایف و اختیارات«ھمان قانون،  ١١٠بنا بر اصل  .است» ...ی امر و امامت امت والیت مطلقه ری قضاییه زیر نظ مجریه و قوه

فرمانده ... نفقھای شورای نگھبا... فرماندھی کل نیروھای مسلح، نصب و عزل... ھای کلی نظام تعیین سیاست«رھبر عبارتند از 
رئیس جمھور باید از میان «: قانون اساسی ١١۴اصل  بنا بر .»...کل سپاه پاسداران، فرماندھان عالی نیروھای نظامی و انتظامی

قانون  ۶٧بنا بر اصل  .انتخاب گردد» معتقد به مبانی جمھوری اسالمی ایران و مذھب رسمی کشور ...رجال مذھبی و سیاسی

سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسالم و نگھبان دستاوردھای انقالب «باید » لس شورای اسالمیمج«اساسی، نمایندگان 
از  ...ی افراد ملت اعم از زن و مرد ھمه«: اساسیقانون  ٢٠بنا بر اصل بیستم  .»اند و مبانی جمھوری اسالمی... اسالمی

قانون  ٢١و بنا بر اصل  .»موازین اسالم برخوردارند ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رعایت ھمه

   )١( ».دولت موظف است حقوق زن را در تمام جھات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید«: اساسی

تأکید می کنیم ( سکوالر است ،به معنایی ،این تئوکراسی .استبرخوردار نیز  ھایی ویژگی از ایران اسالمی در تئوکراسیاما 

، در پی کسب کند می آسمانی و خدایییعنی در عین حال که ادعای مشروعیت  ).)٢(»سکوالریزاسیون«از معناھای در یکی 

مشروعیت آسمانی  چون به مشروعیت زمینی ندارد ینیاز خود اخصمعنای  درتئوکراسی . ھست نیز عیت زمینی و مردمیومشر
، یمشروعیتچنین کسب  برای .بوده است پی کسب پشتیبانی مردم از ابتدا در ایران اما تئوکراسی اسالمی. کافی است برایش



، سه قوه جداییقانون اساسی،  ،تچون دولت، پارلمان، جمھوری مدرنیته نمادھایی نھادھا و  ھمه از ابتدا، ،اسالمی جمھوری
تئوکراسی  .گیرد می، به کار ھا  آن دموکراتیکو جوھر  مضمونمعنا، زدودن با ، خود سیتئوکرادر خدمت را  ...انتخابات

 جھان،خود و » مردم«به خود را  رژیم در پی آن است کهدر نتیجه ھمواره  .اسالمی در ایران محصول انقالبی مردمی است

و  پذیری  ، سلطهانقیادبردگی، به  رأی ،ود، خ»مردم« خواھد که تئوکراسی ھمواره می این .بنمایاند» مردمی«
  .خود دھند پذیری قیمومیت

 روا جھان خصلت ،که نام بردیم یکه نھادھا و نمادھای استشده بر ایران حاکم در عصری تئوکراسی اسالمی گر از سوی دی

 واقعاً سوسیالیسم و حتا بر ( استبدادی و دیکتاتوری ھای رژیمخود را بر ھمه از جمله بر به طوری که . پیدا کرده اند )اونیورسال(
 تھی شان اصلی و جوھراز مضمون  ھا را ھا و نھاد نمادآن  ھمواره ی ضد دموکراتیکھا این رژیمبا این که  .کردندتحمیل  )موجود

    .می کنند کردند و

در اسالم و بویژه در  ھای میانی این است که ھای غربی در سده با دیگر تئوکراسی ایران تئوکراسی اسالمی تمایز دیگر 

به در دین ساالری ایران،  .ندارد نداشته و وجود، )٣(سیحیچون کلیسای م و سلسله مراتبی واحد دستگاھی ،هشیع مذھب
 ، برای حفظ سیستمخود تئوکراسی برای انسجام نوع در نتیجه این. وجود دارد اختالفو  گی، چند دستنسبت مجتھدان و فقھا

حل و ، !)حتی المقدور(میز بطور مسالمت آ ،را خود یدرون اختالف ھایدارد که در آن بتواند  ینیاز مبرم به فضای ،خود تئوکراتیک

ای  شیوه بهتئوکراسی  این ،در نتیجه. یابد دست می در درون خود موقت یھای سازشبه  است که از این طریق. کندفصل 
  .توسل می جوید» عمومی اتانتخاب«از طریق  انتخاب یکی در میان خودبرای  »دموکراتیک«

   اجتماعی، انجمنی و مدنی -سیاسیھای  جنبش

و ھیچ پدیدار اجتماعی، سیاسی و حتا صنفی خودمختار و  استبر ھمه ی امور  تسلطکه گرایش تئوکراسی به با این 

ی  چشم گیر جامعه ھای جمھوری اسالمی و بویِژه در سال ھای اخیر، شاھد فعالیت اوان، اما از تابد نمی از خود را برمستقل 

برآمدن، . ساالری مختلف اجتماعی در جھت خودمختاری و خروج از دینھای  و مبارزات بخش ھا مقاومت .ھستیم در ایران مدنی
ھای اصلی اوضاع امروز ایران را  سیاسی، انجمنی، مدنی و سندیکایی یکی از شاخص -ھای اجتماعی رشد و گسترش جنبش

ھا،  دودیتفشارھا، محگیرند که بیش از ھمه تحت ستم  ھا به ویژه اقشاری را در بر می این جنبش. دھند تشکیل می
  .دارندقرار  ھای نابخردانه و فاجعه بار رژیم، و سیاست استبداد، ساالری ھای دین ھا و بی عدالتی ھا، تبعیض نابرابری

، ی اجتماعیھا ی عرصه  زن و مرد در ھمه جنبش زنان که برابری .را برشماریمامروز ایران چھار جنبش اجتماعی اصلی 
جنبش . اند پیکار خود قرار داده میداندر تئوکراسی اسالمی ایران را قوانین ضد زن  الغأ و رینفی مرداساال ، و سیاسی اقتصادی

 دفاع از منافع خود درجنبش کارگران که . دموکراسی پلورالیستی مبارزه می کنندبرای که برای آزادی عقیده و بیان و  دانشجویان
ھا و  و جنبش ملیت. زنند میدیکاھای مستقل، بدون دخالت دولت، ، دست به ایجاد سندر برابر صاحبان سرمایه و دولت کارفرما

  .اند برخاسته خود حقوق دموکراتیکھویت و که برای به رسمیت شناخته شدن  اقوام

سوسیالیسم واقعاً «با فروپاشی ، )۴( گذشته ھای نسبت به دوران دوراناین در  اجتماعی -ی نوین سیاسیھا جنبش ویژگی

ھا  این جنبش  -١ در این است که، و سوسیالیسم» چپ«، »سیاست«ھای توتالیتر و دینی از  نشو گسست از بی» موجود
 - ٢ .قرار نگیرند ، بویژه احزاب سنتی،خواھند مستقل و حود مختار باشند و تحت قیمومیت ایدئولوژی و حزب سیاسی خاصی می

در ھم گری  به دخالت ھا ی آن بلکه میل و اراده ندباقی بمان در چھارچوب مطالبات صنفی و قشری خواھند نمیھا  این جنبش

از در گسست  خواھند می ھا این جنبش -٣. است سیاسی -کالن اجتماعیو ھم در امور  صنفیخاص و مسایل امور 
از  دیگریاشکال ، )حزبی سازماندھیشکل سنتی ( تشکیالتی و) )۵(»واقعاً موجود سیاستِ «(ھای سنتی کار سیاسی شکل

فردی  داوطلبی، در تلفیق آزادی حزبی، غیر سلسله مراتبی ،جنبشیاشکالی  .را بیازمایند و مشارکتی مبارزاتی  کار سیاسی و
گیرند که  اقشار و طبقاتی را در بر می .اند نه طبقاتی بلکه پلورالیستی جدید، ھای این که این جنبش -۴. و ھمبستگی جمعی

 در مناسبات ،بین افراددر مناسبات  بویژه بلکه کالن سیاسی و اقتصادیی  زهدگرگونی نه صرفاً در حوتغییر و خواھان ایجاد 

حوزه ھای مختلف در ... اداره و محیط کار خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه،در تغییر مناسبات موجود  .اند ...اجتماعی، فرھنگی
قدرت تصرف ، نه سیاسی ھا نه قدرت ی اصلی این جنبش این که مشغله -۵و . ، اقتصادی، سیاسی و فرھنگیفعالیت اجتماعی



 ،اجتماعی است مستمر و مداوم و دگرگونی ھایی تغییراتبلکه ایجاد  ،»مسأله اصلی انقالب« به نام آنعمال سیاسی و اِ 
   ...ھا ھا و حکومت دولت ھا، قدرتشدن  فراسوی جا به جا

   ریاست جمھوریانتخابات 

ھمان طور که گفتیم، انتخابات،  .استریاست جمھوری انتخابات ، اسالمی تئوکراسیتوسط قلب ماھیت  ھای نمونهیکی از 

مسالمت حتی المقدور  و حل ،برای کسب مشروعیت مردمی از یکسو .گیرد به کار می شیوه ای است که تئوکراسی در ایران
صوری بلکه ، دموکراتیک نیست ،در ایران تخاباتریاست جمھوری، مانند دیگر ان انتخابات .از سوی دیگر اختالفات درونی خود آمیز

ھا،  ی مدنی، انجمن جامعه فعالیت آزاد، بحث و گفتگو ھایی چون فضای آزاد شرط انتخابات دموکراتیک مستلزم وجود پیش .است

 این ھیچ یک از ایران انتخاباتدر . است ...المللی مستقل و حضور ناظرین بین ھای رسانه یآزاد سازمان ھا، و احزاب
، انتخابی است از بین برگزیدگان دستگاه تئوکراتیک که معتقد به در ایرانریاست جمھوری انتخابات . وجود ندارند ھا شرط پیش

زیر نظر شورای نگھبانی است که اعضای  قاون اساسی، ٩٩طبق اصل  ،انتخابات. مبانی دین ساالری اسالمی در ایران ھستند

شورای نگھبان صالحیت نامزدھا را بنا بر . ی ولی فقیه اند برگزیده) ی شورای نگھبانفقھایعنی (ی اصلی آن  تصمیم گیرنده

در  ناپذیر بدین ترتیب، این نھاد انتصابی سدی عبور. ید یا رد می کندیتیک قانون اساسی و تفسیر خود از آن ھا، تأموازین تئوکرا

والیت  در دست تئوکراسی ایران، قدرت اصلیدر . انتخابی است ه ظاھربھای  ھا به نھاد برابر منتقدان و مخالفان و راه یافتن آن
ریاست انتخابات در  .ندنیست مستقل قدرتیاختیار و صاحب  ، چون رئیس جمھور،منتخبین مردمبه اصطالح  .است متاامام فقیه و 

و اپوزیسیون  )جعفری دوازده امامی غیر از مذھب( بیش از نیمی از جامعه که زنان باشند، اقلیت ھای مذھبی، در ایرانجمھوری 

از حق نامزدی  یعنی بخشی عظیم و اکثزیتی بزرگ از مردم، ،قانون اساسی نیست که باورمند به اصول تئوکراتیکِ  خارج از قدرت
  . محرومندبرای ریاست جمھوری 

  جنبشیمداخله گری 

به وجود  اجتماعی -فعاالن سیاسی گریبرای مداخله  ر،و خط مانع و پر ھر چند محدود ،امکانیانتخابات در ایران  ،این ھمهبا 
و  ھا ایده طرح برای خواھند از این فرصتمی ، به حق و به راستی ،ھای اجتماعی، انجمنی و مدنی جنبش. می آورد

جنبش  ھمگرایی«بیانیه  ،»انتخابات و گفتمان مطالبه محور«بیانیه  .بھره جویندمردم،  باسیاسی خود  -  اجتماعی ھای خواست
 در فرایند انتخابات گری به مداخله ھا ھا و حرکت جنبشگونه این مبین تمایل و تصمیم ... و »طرح مطالبات در انتخابات زنان برای

خواست ھا و عقاید پروژه ھا، که  .کنندو فعالیت  یابند در جامعه حضور یبا مطالبات مشخص دخالت گری با این ھدف که .است

 و مقدمات ، شرایطمردم بیندر جنبشی  افتادن راهانداختن گفتمانی با مردم و  از طریق راه که .ان گذارنددر می مردم بارا خود 
  .آیند مفراھ و سیاسی ذھنی تغییرات اجتماعی

و  ی اساسیمبارزه پیرامون خواست ھابدین معناست که  امروز به چه معناست؟ مداخله گری چنبش ھای اجتماعی در ایران
این که . کرد ، حتا در یک نظام توتالیتر،رژیم توان و نباید موکول به پس از براندازی برخی ار آن ھا را نمیتمالی اح پذیری تحقق

موارد  تا ...عمومی و کالن مسایل از ...اقتصادی ...تاسیاسی، اجتماعی از  :را تشکیل می دھندمجموعه ای  ھا خواست

   ی برنامه، ای خصلت پروژه ،تا حدودی ، در عین حال،این خواست ھا که .اقشار معین اجتماعی مربوط به خاصمشخص و 

   .دارند ،سیاسی – اجتماعی
 اپوزیسیون دموکراتِ یعنی  – یابیمی اپوزیسیون خاج از کشور، آن بخش از اپوزیسیونی که ما خود را در آن می  وظیفه

پشتیبانی  از جنبش ھای اجتماعی داخل کشورست که این ا -آزادی خواه  تِ سوسیالیس چپِ اپوزیسیون  خواه و الئیک، جمھوری

در عین  ،اما این پشتیبانی. ، حمایت کنددھند ھا ارایه می از خواست ھا و طرح ھایی که این جنبش .ھا ھمراھی کند با آن .کند
 در عین حال انتقادی دوستانه، صمیمانه و دیالوگی .ھمراه با دیالوگ است .است گوناگوننظرات  بینبحث و گفتگو ھمراه با حال، 

پیرامون دیدگاه ھا و نظرھای  گفتمان. باشندداشته جنبش وجود در می توانند که  یابھامات و توھمات، پیرامون کاستی ھا

   . مطرح شوندجنبش ما و در درون  بیندر  می توانند مختلفی که

مورد تأیید  ،نامبردهبیانیه ، از جمله از سوی دو ندا گذاردهخواست ھایی که این جنبش ھا با مردم در میان اکثر قریب به اتفاق 

به  اشاره دانیم الزم می که دارند ھا کاستی ھا و ابھاماتی این بیانیهبا این وجود، . باید قرار گیرندما در خارج از کشور و پشتیبانی 



ضد دموکراتیک بودن انتخابات  طرح صریحعدم  -١ :شوندنکات می این شامل  اصلی ھا کاستی، به نظر نگارنده. کنیم ھا آن
 که قانون پایه است، در قوانین کشور، از جمله در قانون اساسی تغییرات اساسیایجاد ضرورت طرح عدم  -٢ یاست جمھوریر

فوری آزادی  خواست برچیدن نھاد ھای سرکوبگر رژیم وعدم طرح ضرورت  -٣ یدر جھت اصول و مبانی دموکراتیک و حقوق بشر

که در  نکات بسیار مھمی در تکمیل و حقوق بشر و آزادی ھای اساسی ی زمینهدر  -٤. سیاسی و عقیدتی ی زندانیان ھمه

فکری، دینی، مذھبی و  - تأمین آزادی اندیشه و وجدان و مجازات اعدام کامللغو تأکید بر ضرورت ، اندبیانیه ھای نامبرده آمده 
 ھای ی کشور ھمهاست صلح آمیز با یروابط بین المللی، تأکید بر س در - ٥و . بدون استثنأ ی شھروندان برای ھمه -  فلسفی

      .و اتمی و مخالفت با ماجراجویی ھای نظامی جھان

  ریاست جمھوری انتخابات تحریم

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمھوری آینده  ی بارهموضع نھایی ما در  می توانداز موارد مورد اختالف  دیگر یکی
ھای  به پای صندوق داری از رفتن خود و از یکسو می تواند به وجود آورد انتخاباتاین فرایند که  یفضای در گریمداخله . اشدایران ب

صوری و انتخاباتی  شرایطدر  ،این دو ُکنشبر عکس، . نیستند متضاد، با ھم تصوری اولیهبر خالف  ،از سوی دیگر رأی

 در .آیند بر می) مردمیکسب مشروعیت  برای تالش رژیم(ایران اسالمی  تئوکراسیگی ویژاز . ندا مکمل یکدیگر دموکراتیک، ضد

نامزدھای  از سوی دیگر،. نداز حق نامزدی برخوردار نیست قرار دارند ی تئوکراتیک خارج از منظومه ی کسانی که ھمه ،این انتخابات
تئوکراتیک قانون اساسی و بنیادھای حکومت  ایت اصول، ملزم به پذیرش و رعشان  وجودی رطشبنا بر شورای نگھبان،  انتصابی

ُپست  کسبنه می توانند خواھان ایجاد تغییراتی اساسی در اوضاع کشور باشند و نه، در صورت نیز ھا  آن ،از این رو .اند اسالمی

به  .به وجود آورند را چنین تغییراتیبتوانند ھستند که  )از رھبریت سیستم( مستقل یریاست جمھوری، صاحب اختیار و قدرت
  . از پیش برندکاری  ندحمایت اکثریت مردم، نتوانست برخورداری از وجود با ،خاتمی و اصالح طلبان در دوره، که سانھمان 

نظامی استمرار به  خدمت به طور عمدهرفتن به پای صندوق ھای رأی در انتخابات ریاست جمھوری آینده ایران، 
صرف نظر (خود، از در صد باالی رأی دھنده  تئوکراتیک ضد دموکراتیک و انتخابات درکوشد  کند که ھمواره می می

در انظار داخلی  ،خود بخشیدن به یمردموسیله ای جھت مشروعیت چون بھره برداری  .بھره برداری کند )از تقلب
  .و بین المللی

راستای در . نظام تئوکراتیکگامی است در راستای مبارزه با  انتخاباتتحریم با  ھمراه جنبشی مداخله گری
       .ایران در دموکراتیک و  الئیک مستقل، آزاد، جمھوری مبارزه برای ایجاد یک

  
  ھا  نوشتپی 

  .نشر دوران. قانون مدنی. قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران .١
. به دست داده ام آن جار د سکوالریزاسیونو معناھایی که از » ای در جدل سکوالریزاسیون در ایران مداخله«رجوع کنید به  .٢

 ) ١٣٨٧مرداد، شھریور و مھر ( ١٣٩و  ١٣٨، ١٣٧شماره ھای  طرحی نو

منسجمی چون  واحد، سلسله مراتبی و نھاد ،با این وجود. کلیسای مسیح نیز نیز به چندین شعبه تقسیم شدالبته  .٣
 . در اسالم به وجود نیامد، کلیسا

 یاست که در حقیقت اھرم ھای »سوسیالیسم واقعاً موجود« در دورانسازمان ھای دموکراتیک و سندیکایی  ،منظور .۴

  .ماھواره ھایی به گرد احزاب سیاسی سنتی .سیاسی بودند و از خود استقاللی نداشتند وابسته به احزاب
، یعنی مفاھیم و »سوژه«و » یک«، قدرت، سلطه، تخصص، دین، غایت، »سیاست«است که از  منظور آن بینش سیاسی .۵

مفاھیم و عواملی که . نامید سیاسی بینش و دینی بنیادھای توتالیترتوان آن ھا را  کند که می ی را تفھیم میعناصر
دھند، بلکه تعریف  را تشکیل می -آن چنان که ھست  »سیاست« -» سیاستِ واقعاً موجود«نه تنھا ارکان اصلی 

 .باشند ورزی می و سیاست» سیاست«خوِد  ی و تبیین کننده  کننده


