
 1

Farhang.Ghassemi@cogefi.com 

http://www.farhangghassemi.com/ 

  *فرهنگ قامسی
 
 
 

 مافيوآراسي و انتخابات استصوابي
 

ريـزي   انتخابات در هر جامعه يكي از امـور برنامـه       
تواند منايندگان    شده و مهمي است آه توسط آن يك ملت مي         

اجرائي و قانونگزاري خود را برگزيـده و بـراي مـدتي            
گـريي و ادارة جامعـه را واگـذار            به آا حق تصميم    معني

ايــن انتخابــات اگــر بــر مبنــاي رعايــت اصــول . آنــد
دموآراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و شهروندي ملـت          
برگزار گردد طبيعتًا منايندگان انتخاب شده از مشروعيت        

اما اگـر اصـول     . املللي برخوردار خواهند بود     ملي و بني  
ها و احزاب     ها و اجنمن    مانند آزادي مجعيت  ابتدائي آزادي   

بـه طـور    ... (و سنديكاها و مطبوعات و آزادي بيـان و        
آلي متام آزاديهائي آه به مشروح در منشور جهاني حقوق          
بشر و ميثاقهاي وابسته به آن تدوين شده و مورد قبول           

رعايـت  ) آشورهاي جهان از مجله ايران قرار گرفته اسـت        
گـريي بـه شـخص        يعين سپردن حق تصميم   نشوند اصل منايندگي    

مناينده مغشـوش اسـت و از هيچگونـه صـالحييت برخـوردار             
 .اعتبار است باشد و در چنني شرائطي انتخابات بي مني

 
 در ايـران    57در مهه انتخاباتي آه بعـد از انقـالب          

سازماندهي شده است، اصول و شرائط ابتـدائي الزم بـراي           
و اگر مردم افـرادي را      انتخابات آزاد رعايت نشده است      
فقــط در دوره اول (انــد  بــا آراء خــود انتخــاب آــرده

و اگـر ايـن افـراد بـر اسـاس           ) 1357انتخابات بعد از    
آـه خـود را حتـت اصـل     (هاي قـدرت مـذهيب       متايالت و خواست  

استصوابي مندرج در قانون اساسـي مجهـوري اسـالمي رمسيـت            
ند و  عمل نكردند يا بطور فيزيكي حـذف شـد        ) قانوني داد 

يا صاحبان قدرت مذهيب شرائط را چنان بوجود آوردند آـه           
اين افراد قادر به عرض اندام و بيان سياسي نگرديدنـد           

 .و از صحنه بدر شدند
 

اما در رابطه با انتخابات در پـيش بـراي انتخـاب         
ريزي   در ايران برنامه1388رئيس مجهور آه در ماه خرداد      

ود دارد آــه شــده اســت ايــرادات بنيــادي متعــددي وجــ
در . مشروعيت ملي و جهاني آنرا بطور آلي نفـي ميكنـد          

ها مقاالت زيادي توسط اپوزيسيون و حيت توسـط           اين زمينه 
افرادي آه به حنوي در داخل رژمي قرار دارند نوشته شده           
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هـاي    هـا و سـخنراني      نگارنده اين مقاله در نوشته    . است
پرداخته هاي گوناگون به آا       خود بطور مفصل و در فرصت     

آنكـه بـه بقيـة تناقضـات          اما در اين نوشته بي    . 1است
 هباء داده شود به      مجهوري اسالمي و حاآميت واليت فقيه آم      

 .دو مورد زير توجه شده است
 
 ـ نبود آزادي فردي براي انتخاب آردن و انتخـاب   1
شود در ميان آانديداهاي مـدعي        بطوريكه مالحظه مي  . شدن

د از حنله اپوزيسيون غريخودي رژمي      رياست مجهوري حيت يك فر    
به عبارت ديگـر هـر آانديـدي آـه مـورد            . وجود ندارد 

اصـل  . تأئيد واليت فقيه قرار نگرفته باشد مردود اسـت        
استصوابي مندرج در قانون اساسي مجهـوري اسـالمي بطـور           
بنيادي در تناقض و ضديت بـا اصـل آزادي بـوده و بـا               

بـراي  . انعت دارد موازين يك جامعه متمدن و دموآرات مم      
اينكه ماهيت اين انتخابات هبرت بيان شـود بايـد آنـرا            

چــنني .  ناميــد و نــه انتخابــاتانتخابــات استصــوابي
اي شايسته چنان انكشايف در امر انتخابات است          گذاري  نام

مهة آسانيكه بـه    . باشد  هاي مجهوري اسالمي مي     آه از ويژگي  
سـليم  قبول اين اصل تـن در دهنـد در واقـع خـود را ت              

آنند آه بدور از شرافت انساني بوده و مقام           شرائطي مي 
 .دهند پرارزش آزادي فرد در جامعه شهروندي را تنزل مي

 
آنند مفاهيم   ـ آسانيكه امروز بر ايران حكومت مي 2

و اصول حاآميت ملي و دولت مسئول بـه معنـاي شـناخته             
ت حاآمي. اند  املللي را زير پا گذارده      هاي بني   شده در نرم  

مجهوري اسالمي چيزي غري از روابط هرمي داد و ستد قـدرت            
و ثروت بني گروههاي مافيائي عليه منافع و مصـاحل ملـت            

آوشد بـراي حفـظ منـافع خـود           ايران نيست آه مهواره مي    
جـا    هايش را براي نگهداري قدرت در درون خود جابه          مهره
هر نوع تشكل افقي و مستقل از اين قدرت هرمي آه           . آند
مه اجيـاد و رشـد روابـط دموآراتيـك در يـك جامعـه               الز

ـاد  . باشد حمكوم به نـابودي و نيسـيت اسـت           پيشرفته مي 
گــري مافيــائي يــا  واليــت فقيــه نقطــه فوقــاني حكومــت

اصـل انتخابـات    . باشد  حاآم بر ايران مي   » مافيوآراسي«
خالف روابط سازمااي مافيائي بوده آنچه آه حتت عنـوان          

شود تالشي بـيش بـراي آسـب          ظاهر مي انتخابات روي پرده    
تالشي هسـت تـا بـه اذهـان         . مشروعيت و عوامفرييب نيست   

عمــومي جهــان تبليــغ شــود آــه در مجهــوري اســالمي هــم 
 .انتخاباتي وجود دارد

 
تغيريات در ايران نياز به شجاعت افـرادي دارد آـه        

                                                                                       

 ـ  آتاب انتخابات آزاد و حاآميت ملت در ايران، چاپ پاريس، 1
 .، نوشته فرهنگ قامسي2008فوريه 
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براي خود مسئولييت نسبت بـه مـردم و مـيهن قائلنـد و              
ع در مقابل واليت فقيـه قـد راسـت          حاضراند به ضرس قاط   

برخالف برخي، حترمي يك انفعـال سياسـي نيسـت، در           . آنند
ادبيات و اقدامات سياسي نوعي اعرتاض بنيادي به آليـت          

حترمي حـق   . باشد  حاآميت است آه مورد قبول حترمي آننده مني       
مسلم هر شهروندي است آه مناينده مورد نظر خـود را در            

در هر نظامي اگـر     . آند   پيدا مني  جمموعه آانديدهاي حاضر  
حاآميت خبواهد از حترمي خودداري شـود درسـت اينسـت آـه             
شرائط الزم براي يك انتخابات آزاد و عادالنه را رعايت          
آند و اجازه بدهد هر فردي بدون هيچگونه حمدودييت خـود           

حترمي حق اعرتاض است نسبت بـه       . را به منايندگي اعالم آند    
نسـاني در جامعـة مـدني توسـط         حقوق ضايع شـدة فـرد ا      

مهانقدر آـه رأي دادن در يـك انتخابـات ارزش           . حاآميت
شـود،    دارد و جزء وظائف يك فـرد در جامعـه حمسـوب مـي             
العمل   مهانقدر نيز رأي ندادن مهم و باارزش بوده و عكس         

توجهي بـه     بي. باشد  طبيعي يك نارضاييت غريقابل ترميم مي     
ا به شورش وادارد و اگر      تواند شهروندان معرتض ر     حترمي مي 

اي به حق حترمي آننده توجه نشود، حتـرمي عاقبـت             در جامعه 
به شورش و قيام تبديل خواهد شد و اين حقي است قابـل             
احرتام و يك انسان باشخصيت و بامنزلت بايـد اگـر الزم            

در شرائط حاضر بايد با صـراحت       . شد بدان مبادرت ورزد   
است مجهـوري حاآميـت     و روشين اين انتخابات استصوابي ري     

 .واليت فقيه را حترمي آرد
 

 اپوزسيون، فرضيه رفورم و عقل آور
. چالش انتخابات خبشـي از يـك مبـارزه سياسـي اسـت          

موضعگريي روشن به مبارزه عليه دمشن شـفافيت داده و آن           
سازد، ارزش مبارزه و مقاومـت را         مبارزه را هدفمند مي   

ان و مهراهـان را     دهد، تعهد هواداران و مهرزم      افزايش مي 
بـرد و قـدرت       نسبت بـه حقانيـت آرماايشـان بـاال مـي          

عملياتي يك سازمان سياسي را براي رسـيدن بـه اهـداف            
پـذيرتر    خود مستحكم آرده و در عني حـال دمشـن را ضـربه            

 .آند مي
 

اپوزيسـيون و اپوزاــا بايــد بداننــد واقعــًا چــه  
مطالبـة آزادي،   . خواهند و به دنبال چه چيزي هستند        مي

ــراي    ــارزه ب ــاي مب ــاعي، ادع ــدالت اجتم ــو از ع گفتگ
هـاي    دموآراسي و استقالل و نظـم و نشـر آن در برنامـه            

اي آه براي     سياسي سازماا موقعي ارزش دارد آه مبارزه      
د بوده و ويزيون اسرتاتژيك عـيين       شود هدفمن   اين اصول مي  

چگونه ميتوان آزادخيواه و مـدافع      . و روشين داشته باشد   
حاآميت ملت بود و در مقابل قانون اساسي مجهوري اسالمي          
آه سراپا ضد حقوق انساني و ضد دموآراسي و ضـد آزادي            

آساني آه به آزادي    . ايستاد و آوتاه نيآمد     است حمكم نه  
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آننـد بايـد      اي آن مبـارزه مـي     گذارنـد و بـر      احرتام مي 
نشـيين در مقابـل ضـد آزادي يعـين            اي عقب   بدانند آه ذره  

. خــواهي اســت حاآميــت واليــت فقيــه خــالف اصــول آزادي 
تواند خود را متشكل آنـد آيـا          اپوزيسيون اگر هنوز مني   

هبرت نيست جباي تأييد اين يا آن عامل واليت فقيـه نسـبت             
مجهـوري اسـالمي    به انبوه تناقضـات موجـود در حاآميـت          

 روشنگري آند؟
 

انتخابات بايد موقعييت گردد آه اپوزيسـيون واقعـي        
به وجود آيد و رهربي خود را بسـازد، برنامـه خـود را              

هـا،    انتخابات بايد فرصيت گـردد آـه اجنمـن        . ارائه دهد 
ها، سنديكاها و احزاب مردمي و مستقل و غريوابسته           مجعيت
انتخابـات بايـد    . تر گشـته و رشـد پيـدا مناينـد           فعال

موقعييت گردد تا اپوزيسيون بدور يـك پالتفـرم خـود را            
متشكل سازد و بـه نـربدي واقعـي عليـه مجهـوري اسـالمي                
بپردازد و از هدر دادن نريوهاي خود در اقدامات احنرايف          

 .خودداري منايد
 

هر خبشي از اپوزيسيون چه در داخل و چه در خارج از      
را با انتخابات در پيش     آشور تا بطور مشخص تكليف خود       

هاي گذشـته برخـوردار اسـت مشـخص           سازي  آه از مهان صحنه   
نكند، لياقت گـذاردن عنـوان اپوزيسـيون را بـر خـود             

 .ندارد و در واقع اين مفهوم را متغابن ميكند
شايد از داخل رژمي مجهوري اسالمي فردي پيدا شود آـه       
خبواهد در رژمي رفورم آنـد و آنـرا در جهـت آزاديهـاي              

بايـد واقعيـت ايـن آرزو در عمـل          . انساني تغيري دهـد   
اثبات شود چرا آه در مديريت به ويژه در سياست غالبًا           
بني خواسنت و توانسنت فاصـله درازي وجـود دارد، بـويژه            
اگر قرار باشد در آوير در جستجوي چشـمة آبـي گـوارا             

 .بود
 

به زعم نويسنده اين سطور، اپوزيسيون راستني واليـت       
مدعي برنامه اجتماعي ديگري اسـت و خواسـتار         فقيه آه   

برآناري واليت فقيه و حكومـت اسـالمي و جـدائي ديـن و              
باشد نبايـد وارد ايـن فعـل و           مذهب از اداره مملكت مي    

 .انفعاالت و جاجبائي افراد در مجهوري اسالمي بشود
امروز در داخل و خارج آشـور، خبشـي از اپوزيسـيون         

 اسـت؛ ايـن خبـش        ر آـرده  فرضيه رفورم از داخل را بـاو      
اعتقاد دارد آه تغيريات افراد در مديريت جامعه اسالمي         

تواند موقعييت باشد تا فردي سر آار بيايد آه نسـبت             مي
ها آمرت قشري باشد و متايالتي بـه تغـيريات            به بقيه مهره  

شرائط فشار آنوني داشته باشـد و مـدير هبـرتي بـوده و              
 پس به اين فرد آـه       آزاديهائي را در جامعه قائل گردد     
تري در جامعه را دارد       امكان فراهم آوردن شرائط مناسب    
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بيين تا آجنـا      اين خوش . بايد ياري آرد تا به قدرت برسد      
گويد چه بسا وقيت اين مهره بـه قـدرت            رود آه مي    پيش مي 

رسيد از رهربي واليت فقيه امتيازاتي اخذ آند يا حيت با           
 .او درگري شود و او را خلع يد آند

 
با قبول اين اصـل آـه در انبـوه پراآنـده خمـالفني           

هاي متفاوتي وجود دارد و افراد براساس شـناخت و            بينش
جتربيات و ادراآات خود از اداره مملكت، تاآتيكهاي خود         

آننـد و ايـن حـق مسـلم آـا اسـت آـه                 را انتخاب مـي   
موضعگرييهاي خود را در اين فرصت انتخابـاتي بنـا بـر            

صـاحبان موضـع    . ل شرائط تعيني مناينـد    برداشت خود از آ   
اي را قبـول      شرآت در انتخابات استصوابي مسئوليت عمده     

آنند، مسئولييت آـه مبنـاي آن آبشـخوار اشـتباه در              مي
تشخيص ماهيت رژمي است آه بايد در آينـده پاسـخگوي آن            

فراموش نكنيم آه اينها در مورد خامتي نيز چنني         . باشند
ه حنـوي بـه مجهـوري اسـالمي و          حتليل غلطي را آردند و بـ      

مناينده و رئيس مجهور آن مشروعيت دادنـد، امـروز نيـز            
رژمي مجهوري اسالمي به دنبال گرفنت چنني مشروعييت در سـطح           

آن خبـش از اپوزيسـيون      . ايران و اذهان مردم جهان است     
آــه يكــي از مناينــدگان مجهــوري اســالمي و يــا يكــي از 

. ل آور اپوزيسيون است   هاي آا را تأئيد آند عق       برنامه
آنـد آـه هرآـدام از ايـن           اين عقـل آـور فرامـوش مـي        

آانديدها در گذشته آارپردازان مجهوري اسـالمي و واليـت          
اي خمـالفني،     هـاي دوره    انـد و در مهـة اعـدام         فقيه بـوده  

اي، در آشانيدن جامعه      هاي دستجمعي، آشتارهاي زجنريه     قتل
لـم نسـبت بـه      به يك شرائط غريدموآراتيك، در فشار و ظ       

هــا و  آوبيــدن اجنمــن زنــان و مــردان جامعــه، در درهــم
اي و فقـر و گسـرتش فحشـاء و در فـرار               سنديكاهاي حرفه 

دادن مغزها، در شكست عظيم اقتصادي، در چپـاول ثـروت           
ملت ايران، در بدست گرفنت قدرت نامشروع ملي و اعمـال           
آن برعليه آزادي و دموآراسي و حاآميت ملي و اسـتقالل           

اند و يا     ان يا مستقيمًا و بطور آگاهانه دست داشته       اير
. اند  اين اقدامات را در مقام مسئولني دوليت تأييد آرده        

آيد آه ايـن عقـل آـور درحيطـة            حال اين سئوال پيش مي    
اپوزيسيون چه جائي دارد؟ آيـا هبـرت نيسـت بـرود و در              
داخل رژمي و با آن به مهكاري بپردازد؟ گريمي آه برنامـه            

فريبانه هتيـه نشـده       آروبي و موسوي به شكل عوام     امروز  
تواند   اما آدام عقل سامل مي    . فرض حمال، حمال نيست   . باشد

هـا قابـل      قبول آند آه با وجود واليت فقيه اين برنامه        
اند آـه     اجراء خواهند بود؟ آيا اين آقايان اعالم آرده       

واليت فقيه و اصول حمدود آننده موجود در قانون اساسـي           
ل ندارند و اجراء خنواهنـد آـرد؟ آيـا حاضـرند            را قبو 

تكليف خود را با شخص و اد واليت فقيه روشـن آننـد و              
از اوامر او سرپيچي مناينـد؟ آيـا حاضـرند نسـبت بـه              
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فجايع اجنام شـده توسـط رژمي در ايـن سـي سـال گذشـته                
انتقاد آنند؟ آيا حاضرند اظهار دارند چرا تغيري نظـر          

ــاهيم   داده ــروز مف ــد و ام ــي،  ان ــت مل  آزادي، حاآمي
الئيسيته، حقـوق شـهروندي، عـدالت اجتمـاعي، مـديريت           

گانه، اسـتقالل و حقـوق بشـر را           جامعه، تفكيك قواي سه   
 آنند؟ چگونه تفسري مي

 
 پاريس

01/06/2009 
 فرهنگ قامسی

 
 
 رئیس احتاد مدارس عالی فرانسـه، کارشـناس دفـرت فرانسـوی کیفیـت در                *
 .اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالیآموزشی و عضو کمیته  مدیریت


