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  ؟می تحرایانتخابات شرکت 
  

 از ھمھ شتری و آنچھ کھ بابدی ی آن گسترش مرامونی و بحث پشودی مکی نزدی جمھوراستی دوره رنی ھفتمانتخابات
 نندیگزی را بر ممی آنان کھ تحرنکھیاست و ا" انتخابات " نی عدم شرکت مردم در اای شرکت و ردیگیمورد توجھ قرار م

 تی واقعنی از اکنندی استدالل منی کھ چنیاما کسان. کنندیم کھ ھمانا شرکت در انتخابات است محروم ی حقخود را از
 باشد ،  اما آنچھ حق است ی حقعیی کھ عدم شرکت در آن تضستی نفسھ حق نی کھ خود انتخابات فکنندیغفلت م
 .  واسطھی است تمام وکمال و بشی مردم بر سرنوشت خوتیحاکم
 ی کھ بی مجلس خبرگان رھبرلی تشکی و چگونگی و بند مربوط بھ رھبری با استناد بھ قانون اساسیاعده      

 ی رھبرندیگوی و مکنندی قلمداد می را انتخابھی فقتی ، نظام والستی انتخاب پاپ نی برانالھایشباھت بھ مجلس کارد
 با نانیا.  دی منتخب با واسطھ مردم نامشودی م رای رھبرجھیمنتخب خبرگان، وآنان بھ نوبھ خود منتخب مردمند ،در نت

 یبر طبق قانون اساس.  خواھند بخورد مردم بدھند ی مردم است را متی کھ ناقض حق حاکمییاستفاده از شکل ، محتوا
 ، »خبرگان «  دادن بھ یرأ.  کنند  ی منیمع» رھبر «  مجلس را منصوبان نی ای نامزدھاتی ، صالحھی فقتینظام وال

 نقض ی رأنیا.  مطلق دارد اری بر جان و ناموس و مال مردم اخت-" رھبر " – است  منتخب آنان یادن بھ کسان دیرأ
  .  استی نقض مردم ساالرجھی مردم  در نتتیحق حاکم

 ناقض لھی وسنیحال اگر ا . ستی فرد فرد مردم بر سرنوشت خود نتی ابراز حق حاکمی برای الھیانتخابات جز وس  
 ی شورادی را باداھای کاندتی کھ صالحی تا وقترانیانتخابات در ا. دھدی خود را از دست متی بود،  مشروعتیحق حاکم

 ھستند ی نامزدھا محدود بھ کسانرایز.  است تی حق حاکمقض کند ،نادیی است تای کھ تحت امر رھبریینگھبان ، شورا
 بر نان،ی داده شده اند وتازه اصیکومت صالح  تشخ امر حی برادانندی مردم  ممی کھ خود را  قی  عده ایکھ از سو

 مردم با حقھرگاه عمل بھ .  کنند ی او ، قربانتی و حاکمھی فقتی التزام بھ والی حقوق مردم را بھ پادیفرض انتخاب ، با
 ری جز صغای آی اتنخاباتنیشرکت  در چن. شوندی مانع از انجام   آن می با حکم حکومتردی در تضاد قرار گتیمنافع حاکم

 ی دارد؟ حکومت ھشت سالھ آقای و  حاصلی  جامعھ معنی بھ شعور جمعنی و باالخره توھمی قرفتنیشناختن مردم و پذ
در مقابلھ با مجلس و خالصھ شکست » رھبر « ی او وحکم حکومتیشنھادیپ حی نگھبان با لوای ورفتار شورایخاتم

 استی دوره رنیبخاطر دارم در اول.  استھی فقتیدن نظام وال بستھ بویای مدعا و گونی بر  ای محکملیاصالحات دل
 بود، او ینیخم اهللا تی آنان بر عھده  آتی ثبت نام کرده بودند و احراز صالحدای کاندستی از صد وبشی کھ بیجمھور
حال فرض را .   دھندصی را تشختھای  صالحتوانندی چون خود مردم بھتر مکندی امر را بھ مردم واگذار منیا: گفت
( دی نگھبان در امر انتخابات مداخلھ ننمای جامھ عمل بھ خود بپوشد وشوراینی خمی اقاھی توصنی کھ امیگذاری منیبرا
 مجال و امکان رانی ای فعلی کھ قانون اساسنجاستیسئوال ا)  طلبانح از اصالی و عده ای شرط نھضت آزادشیپ

 ی خاتمی آقای جمھوراستیمھور خواھد داد؟ تجربھ ھشت سالھ ر جسیاصالحات در جھت احقاق حقوق ملت را بھ رئ
  ران،یا معلوم شود کھ در ی کرد تا بر عده ایفرصت ھا را از دست داد و نسلھا را قربان"  مجددادی وباست؟ی نیکاف

درا  کھ خویبھتر است کسان.  جمھور آنان شودتی مردم و والتی  عمل بھ حق  و منجر بھ حاکمتواندیانتخابات نم
 مطلقھ تی و والی بگذارند کھ با قانون اساسانی امر را شفاف با ملت در منی اندینمای می جمھوراستی پست ریدایکاند

 حکم ی حذف ھر آزادی  و براکندی فرا تر از قانون  قرار دارد وعمل مھی فقتی کھ مقام والیچھ خواھند کرد؟ تا زمان
و " مصلحت نظام "  با  بھانھ تقدم حفظ ی جمھوراستیگرفتھ تا ر"  ندگانینما" حکم را از نیو ا! صادر یحکومت
 ابدی ادامھ متنھا حقوق مردم نھ عیی و تضھای ، روند حذف آزاددانندیالزم االتباع م!!  از برھم خوردن آرامش یریجلوگ

وح حاکم بر قانون  کھ ری   تا وقتزیو ن. ، ھمانگونھ کھ شده است شودی مزی تر نمیبلکھ روز بروز  افزون تر و وخ
حال ! است ی ، بلکھ نامھ بر مقام رھبری نھ تنھا تدارکاتچی جمھوراستی ملت است، مقام رتی ناقض حق حاکمیاساس

 ،  یتی وال،ی  رفسنجانانی و خواه بھ آقایزدی دکتر ین برسد خواه بھ آقای معی بھ آقای جمھوراستیخواه مقام ر
 نباشد، اعتراض بھ ری امکان پذتی انتخابات ابراز حق حاکمقیر زمان، از طرھ. برسد  ..... نژاد وی  و  احمدییرضا
 گسترده میتحر.   استمی اعتراض  تحرنی ای از روشھایکی.  حق ملت است ت،ی حاکمی خواندن  خود  از سوریصغ
 است یقالل و آزاد در استشی است وقادر بھ اداره امور خودی رشرانی کھ ملت ادھدی نشان مانی بھ جھانی انتخاباتنیچن
 کھ خواھان دی آی بر می است کھ از مردمی حد اقل کارنی ندارد، اگانگانی بھ مداخلھ بیازی آزاد کردن خود نیبرا. 

 ی بدور از خشونت با ھدفی ، جنبشی  با جنبش ھمگانن،ی بلند گفت کھ ای  و با صدارفتی پذدی وگرنھ  باستنندیآزاد ز
 واسالم ابدیی استقرار مرانی  در ایاست ،کھ  استقالل و آزاد)  مردمیعنی آن ی اصل بھ صاحبانتیسپردن حاکم(روشن 

 جنبش نیبد . ابدی ی و کرامت مزلت منیرانی و انسان اگرددی مردم باز منی خود ، در بگاهی فروشان بھ جانیاز دکان د
 شدن دی ،  تھدی ملیارت ثروتھا ، شکنجھ و داغ درفش و قتل  خبرنگاران، غی ارهی زنجی شاھد قتلھاگریاست کھ د
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