
 ی انتخابات در باره آزادیھای ندای  پاسخ به پرسش

  

" شگفت انگیز"بسیاری از تحلیل گران سیاسی، حتا بخشی از اپوزیسیون، انتخاب روحانی را  -١
  آیا به نظر شما این نتیجه شگفت انگیز بود؟ دالئل قبول و یا رد این ارزیابی کدامند؟. خواندند

از آرای  دقیقبه طور منظم و از جمله ھنگام انتخابات تصویری کم و بیش  ھا نظر سنجی ،دموکراتیک ھای جامعهدر 

کند و  کار میدانی می آزادانه جامعه شناسی سیاسی. دھند ارایه می شان ھای مختلف تقسیم بندیمردم در 
 نتیجه ،بنابراین. آورند دست می شناختی نسبی به آناندر پیوند با مردم و جامعه از نظرات  آزاد احزاب سیاسی

با این ھمه . شود می» یشگفت«موجب  کمترقابل پیش بینی است و  ،با کمی اختالف در این کشورھا، ھا انتخابات

به خود را  )ھای ناسازه( ھا کسپارادُ انتخابات ھمواره  .شدن وجود دارد» گیر غافل«ھا نیز امکان  اما در این سامان
رای به اسارت  توانند داوطلبانه ھمواره می ،در برابر صندوق رای ،شان تنھای شان ِھا در فردیت انسان .داردھمراه 

    .کنند خود عمل می و آزادی بھروزیدر جھت دارند که واھی  پنداربا این  ...دھند و می خود دھند

ھای ضد دموکراتیک و  غیر  در انتخابات ما بار اولی نیست که .گر استای دِ  وضع به گونهاما  در جمھوری اسالمی
خاتمی را  مورددر گذشته . بود بینی پیشقابل شویم که از پیش کمتر  ای رو به رو می با نتیجه ،نظاماین  ادِ آز

 نتیجه بودن »منتظره نا«عوامل مختلفی در این . روحانی حاالو  ٨٨ خرداددر  موسوی و کروبیسپس ، داشتیم
موسسات نه در ایران،  از یکسو، .باشند می مای  شرایط حاکم استبدادی در جامعه ناشی ازکه  اند انتخابات سھیم

که  بر قرار استی شرایط آزادمحیط و کنند و نه  نظر سنجیطرفانه  و بیکه بتوانند آزادانه  وجود دارند یمستقل
ز ا .نمایند ابراز آشکار ای گونهبه  پیش از انتخاباتآرای خود را  نظر و از پیامدھای آن نگرانیبدون ترس و بتوانند مردم 

اصلی والیت فقیه، شورای نگھبان،  قدرتچھار از سوی به طور عمده  -ھمیشه انتخابات در ایران از باال سوی دیگر 

این نسبت به چند و چون توانیم  نمیاز پیش گاه  ما ھیچ .شوند ریزی و سازماندھی می برنامه -روحانیت پاسداران و 
بار سازماندھی از باال توسط تقلب  یک .کنیم کسب گاھیآتوسط حاکمیت  انتخابات ریزی و سازماندھی برنامه

با مشارکت  ترتیبات شورای نگھبان ،انتخاب روحانی این بار بابار چون  و یک) ٨٨چون در خرداد (پذیرد  صورت می

پر  ندگاننمایو  تن از کارگزاران ۶تقلب میان  نیاز به انتخاباتی بدون برگزاری راه را برایوالیت فقیه و سپاه از ابتدا 
سر انجام باید از وضعیت گسست نیروھای اپوزیسیون خارج از کشور از میدان واقعی . کنند ھموار مینظام  سابقه

  .ھای ذھنی است شدن گیر غافلی بسیاری از  اجتماعی در داخل کشور سخن گفت که سرچشمه

 حاکمیتکتاب آن در دست  حساب و زیرا است »نامنتظره«در جمھوری اسالمی ھمیشه » انتخابات« نتیجه پس
در رای ھیجده  خود راانتخابات  بودناین بار نامنتظره . ھا آن ، مستقل و دموکراتیکآزادو نه مردم و نھادھای  است

 دیگر نمایندگان نظامبه رای  نفری کهھا  آن میلیوناقدام در  ھم چنین نیز. سازد می نمایانمیلیونی روحانی 
سال  متقلبانه انتخابات تجربهبه ، با توجه »اصالحات خاتمی« منفی و شکست خورده ی با توجه به تجربه. دھند می
رژیم در طول سی و پنج سیاسی و اقتصادی ضد مردمی و ویرانگر  کارکردپس از آن، با توجه به   ھای و سرکوب ٨٨

 اخیر انتخابات در تربیشبه مراتب جمعیتی رسید که  به نظر می... دوران اخیرویژه در  اسالمی و به حکومتسال 
   .  نمایندتحریم  راشرکت نکنند و آن 

 روی به، اکثریت بزرگی از ایرانیان را تحریم کردیم فرمایشی" انتخابات"ه راستی اما، بر خالف انتظار ما که ب
ھای  بخشدر این است که  .این جاستدر در حقیقت ، رخ داده باشد »یانگیز شگفت«اگر  .آوردندرای  ھای صندوق
اخیر انتخابات  در با این باور و خیال واھیو  برند به سر میاین باور و خیال واھی  در چنان ھم ایران مردماز  وسیعی

را شاید ای  دریچه ،سیستم جمھوری اسالمی کادرھای جا به جا شدنکه با  می دھندو رای  کنند میشرکت 
  .کنندبار کشور، جامعه و خود باز  اسف بھبود شرایط برای بتوانند

» مشروعیتی مردمی« ،در عمل ولی، به واقع و ناخواسته با شرکت در انتخاباتخود،  کاربا این این مردمان اما، 
نظام جمھوری  پشتیبانی ازبه حساب  تمامنرزیم تالش خواھد کرد که این رای مردم را . سازند میبرای رژیم 

. بودر طول انتخابات بر این نکته بارھا و با اصرار تاکید کرده ای د سان که خامنه به ھمان. اسالمی و والیت فقیه گذارد

امان مخالفان  در داخل کشور دست به سرکوب بی ،میلیونی مردم ٣۶جمھوری اسالمی با اتکا به رای  حکام
در مذاکرات . در خارج از کشور ماجراجویی نظامی خود را با اتکا به نفس بیشتری ادامه خواھند داد و خواھند زد

مردم با مبارزات خود که  خواھد بودھا ھمه در صورتی  البته این ...از موضع قدرت شرکت خواھند کرد نیز تمیا

ھا مردمانی که انتخابات را تحریم کردند و یا رای به  که آن میلیون از این طریق. زنندنھا را بر ھم  آنمحاسبات 
مداران، امور و  ا و قدرتھ یاتکا به باالی بابه تغییر و تحول  روحانی با امید به تغییرات دادند، به دور از توھم نسبت

  . ، در دست گیرندخودسرنوشت خود را، 



در تمام این مدت، . است" شورای امنیت ملی"روحانی بیش از دو دھه نماینده خامنه ای در  -٢
ای ھماھنگ اظھارات و اقدامات او در پست ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک با  سیاست ھای خامنه 

ھمچنین می دانیم که او چند روز قبل از انتخابات به خامنه ای نامه نوشته و اطمینان داده بود  که . بود
به نظر شما چرا مردم از رئیس جمھور شدن چنین شخصی خوشحال . مطیع نظام و ھمراه اوست

  شدند؟ این خوشحالی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بلکه شاید   »مردم«نه که  باید بگویمدر توضیح بیشتر، . شما پاسخ دادم پرسشین پیشین تا حدودی به ا بخشدر 
 ١٢چند ھزار نفری در شھر  ،در شب اولتنھا . از رئیس جمھور شدن روحانی خوشحال شدند» بخشی از مردم«

کنم که  نمی نگمامن . گذاردندروحانی به نمایش  ھایدر زیر پالکارد نبخش را میلیونی تھران اظھار شادمانی خود

نسبت به  که از روی توھم نیزھا نفری  میلیون آنو بسیاری از  را تحریم کردندنتخابات اھا نفری که  آن میلیون
شاید بتوان  .باشند راضی انتخابات امروز از نتیجه ،دادندبه روحانی رای ... محاسباتی دیگربنا بر ھای او و یا  وعده

ھا  که حداقل برای خیلی آخوندیتا آمدن  شدندخوشحال و دولت او نژاد  گفت که بیش از ھمه از رفتن احمدی
اش با خمینی در  از ھمراھی - جمھوری اسالمیسال  پنجبا نظام در درازای سی و  اش ی ھمکاری سابقه

، که داشته از جمله در شورای امنیت سیاسیی یھا ی مسئولیت ای در ھمه اش از خامنه لوشاتو تا نمایندگی نوفل
    .است و نمایان روشن کنید، یادآوری مینیز طور که شما  انھم

  خوشحالی برخی از نیروھای اپوزیسیون از انتخاب روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ - ٣

ویژه  به. رو به تشدید خواھد گذاردبه نظر من  امربرد و این  در چند دستگی خود به سر میھمواره اپوزیسیون ایران 
 ابرازاز اپوزیسیون  ھایی دستهآن  ،این روزھا. با رزیم جمھوری اسالم پذیری سازش یاستو س فکربا رشد 

شدن با انتخاب اینان، . اند دادهقرار خود را  ای انهمحافظه کارروانه و  راست مسیر چنینکنند که در  خوشحالی می

دور  به ھمان نسبت نیز و گشتنسبت به سیستم خواھند از گدشته معتدل تر  ،در ایران »معتدل« یرئیس جمھور
حزبی  چوندر پی فرصتی ھستند که بتوانند  گونه به صورتی تقدیسھمواره  اینان. ھای رادیکال جنبش بخشتر از 

تصور باطل اینان این باره نیز این است که با انتخاب . طلب در درون نظام اسالمی فعالیت کنند ورز  و قدرت سیاست

تر  از این خوشحال کنندهسیاسی امری  در وضعیت درماندگی فعلی،  .شود فراھمند توا روحانی چنین شرایطی می
  ؟ گرفتسراغ برای اینان را می توان 

با توجه به شرایط داخلی و خارجی که رژیم با آنھا روبروست، آیا سیاست ھای اعالم شده از طرف  - ۴
  می بینید یا در تقابل با آنھا؟ روحانی را بیشتر در تطابق با سیاست ھای خامنه ای در این مقطع 

از  پسعمومن  ھا این وعده. دھند شان می آرایکسب  برای جلب وبه مردم  ھایی وعدهدر ھر انتخاباتی، نامزدھا 

از دستور کار خارج  »بینی واقع«و  داری دولتالزامات  بنا بر و یا شوند سپرده میفراموش به انتخابات یا پایان 
افزون بر این که در جمھوری اسالمی رئیس جمھور بنا . باشند انی نیز از ھمین قماش میھای روح وعده. شوند می
  نیست؟ خودشان اقرارتدارکات چی به آیا . است کارهبه تقریب ھیچ  اش اساسی قانونبر 

از بر ماجراجویی تسلیحاتی اتمی جمھوری اسالمی است که ھر چه زود تر باید  امروز اوضاع بحرانی کشور به گونه 

ایران در منطقه  طلبانه سیادت  گری مداخله برو  آن، در بعد نظامی به ویژه ،ای ھسته سازی غنیطریق برون رفت از 
ی  ھای ناگزیر جامعه ان بر تحریمتو یاز این طریق است که م. دادپایان  ، به ویژه با خروج از سوریه،و خاورمیانه

ای که گریبان مردم  سابقه جامیده است و بر مشکالت معیشتی بیالمللی که به بحران شدید اقتصادی کشور ان بین

در توانند  روشن است که ھیچ یک از این اقدامات عاجل نمیبرای من . و زحمتکشان را فراگرفته است فائق آمد
آن در راس کشور  و حتا در بھترین حالت  ی جا به جا شدن سران قسم خورده باتنھا  کنونی سیستم حاکم شرایط

 .، شکل عملی به خود گیرنددستگاه استبدادی بیش نیست درای کم اختیار  ھا که مھره آن» ترین معتدل«انتخاب با 
و عینی  در برابر مشکالت، توانند می شان ھا برای حفظ نظام و منافع خود و اقشار طرفدار دیکتانوری ،با این حال

از  اما ھر بار. بدون خظر» یجام زھر«چون نوشیدن  ،بزنندھایی  نشینی عقبھا و  ترفند دست به ،مقاومت مردم
   .  ی خود بر جامعه است سلطه ی ادامهبرای  ھر بار .ی خود باقی بمانند بایت آن است که برمسند قدرت مطلقه

انتخاب روحانی چه تاثیری بر فعالیت ھای نیروھای جمھوری خواه، دموکرات و الئیک خواھد  - ۵
  داشت؟ 

زییند و این افتراق نیز به نظر من با شرایط  ، دموکرات و الئیک نیز در چند دستگی خود مینیروھای جمھوری خواه
سازش با جمھوری  - در میان اینان نیز وسوسه ی مبارزه. جدید سیاسی در داخل کشور  رو به کاھش نخواھد گذارد

سیستم  خروج ازنفی و تقابل بین اری، محافظه ک بارادیکالیته  پیکار. ھا را در کام خود فرو خواھد برد اسالمی برخی



یکی از . جمھوری خواھان الئیک نیز وجود دارددر درون ... از درون از سوی دیگر سیستمسو و اصالح یا تحول  از یک

که به » انتخاباتی«. دھد تشکیل می» انتخابات«محورھای این تقابل و چالش نظری و سیاسی را کیش و تقدیس 
سیستم  گرایان  طلبان و تحول اصالح در دیسکور –استراتزی  ھم ھم تاکتیک و -ین کننده شعار مرکزی، عمده، تعی

  . شده است تبدیل

ساز  تاریخ در تاریخ مدرنیته، ھیچ گاه ، گرچه یکی از ارکان دموکراسی نمایندگی به حساب می آید، اما»انتخابات«

 به نام »دیگری«به » قدرت خود«جز تفویض چیزی   ترین شکل، ، در آزادترین و دموکرات»انتخابات«. نبوده است
چیزی . مسئوالنه، مستقیم و بدون واسطه نیست ی چیزی جز استعفا از مشارکت و مداخله. نیست» گینمایند«

گاه جای عمل تغییر واقعی، عمل  ھیچ. جز انصراف از گرفتن سرنوشت خود به دست خود و برای خود نیست

جای خالی خیابان و میدان  ھرگزصندوق رای . گیرد ، جنبشی و اجتماعی را نمیاعتراضی مستقیم، عمل مبارزاتی
در یک کالم بدیل قیام و انقالب . نشیند گاه به جای تظاھرات و اعتصابات کارگری و عمومی نمی ھیچ. کند را پر نمی

  .  شود نمی

عدالتی اجتماعی و  االری، بیدین س: چالش تاریخی خود قرار دارد - ی ایران امروز در برابر سه معضل جامعه

نظام جمھوری اسالمی یعنی در  در درون توان نمیھا را  پاسخ به آن. تبعیضات گونان از جمله جنسیتی و ملیتی
بایست در  ھای برون رفت را می راه. ھای موھوم و تخیلی درونی آن یافت اسالمی و در توانایی ساالی دینسیستم 

نامیم  و جدایی دولت و دین که الئیسیته می  جمھوریت، دموکراسی. پیدا کردتم جایی دیگر یعنی در خارج از سیس
سو با  راه و ھم جھانی ھم - داری ملی مقابله با مناسبات سرمایه. ای برای معضل اولی است بدون تردید چاره

ر حل گشایی د روی به سوی راه شک تالشی در جھت پیش بی» ِدگر جھانی«مردمان جھان برای شکل دھی به 

تاریخی دولت مقتدر در ایران با ایجاد  -ساختن تمرکز گرایی دستگاه سنتی واژگون. معضل دومی خواھد بود
 آمادهمختاری غیر متمرکز و فدرالی بلکه شرایط را برای حل معضل سومی    - گردانی و خود -ھای نوین خود شکل
  . سازد

جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین شعار به نظر من، سه شعار اصلی ما، از این روست که  
به نظر گشا  و مشکل گو جوابدیگر برای پیشبرد مبارزه  ه، امروزو به تنھایی شان کنونیدر کلیت 

بیش رادیکال، دموکرات و الئیک امروز  انخواھ جمھوری خواه و چپِ رھایی نیروھای وظیفه. رسند نمی
با گویی به آن سه چالش نامبرده در باال را  سخنطری پا –ھای سیاسی این است که زمینهاز ھمه 
  .برند به پیشجھانی کنونی  –با توجه به شرایط ملی ھا  مفاھیم سیاسی خود و تعمیق آن بازنگری

و در نفی قدرت  برای رھایی ھای اجتماعی مردم ھا، ھمواره و ھمیشه، باید سوی به جنبش اما وظیفه مرکزی آن
  .  داشته باشد سلطه

برای بھبود شرایط زیست و معیشت خود، برای کسب ... ان، زحمتکشان و کارگران، زنان و جوانان ایرانمردم ایر
ھای مصرح در اعالمیه جھانی حقوق بشر که آزادی  ی خود، برای به دست آوردن آزادی حقوق اساسی و برابرانه

ھا را تشکیل  بخشی از آن... ھا نهزندانیان سیاسی، آزادی تشکل سیاسی و سندیکایی، آزادی بیان، عقیده و رسا
و  مبارزه از پایینھیچ راھی جز ... اسالمی - دھند، برای پایان دادن به تبعیضات مختلف ناشی از حکومت دینی می

شان  ھمان راه و روشی که امروزه در برابر دیدگان. ھای اجتماعی ندارند دامن زدن به تظاھرات، اعتصابات و جنبش
  ...یان آتن، ریو و سائوپولوشراه و روش شور. راه و روش مبارزاِن میادین تحریر و تقسیم. اند هبر گزید مردمان دیگر

ھای ساکن ایران مبارزه برای پایان دادن به اسارت اجباری یا داوطلببانه  باشد که زنان، زحمتکشان، جوانان و ملیت 
 خواه، رھایی ، نیروھایآنانراھی با  ی و ھمبستگ در ھم .خود را به دست خود، در راه رھایی خود، سازمان دھند

  .از ھیچ تالشی فرو گذاری نخواھند کرد به سھم خود ،ان رادیکال و الئیکخواھ جمھوریو   چپ
  

  پاریس

  شیدان وثیق
      ٢٠١٣ژوییه  ۴

  

 


