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 جمعه گذشته انتخابات دیگری در ایران برگزار شد که هرچند نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در چهار سال گذش��ته دارای اهمی��ت و
 حواشی کمتری بود ولی در نوع خود دربردارنده غیرمنتظره هایی برای مردم و ناظران و ص��احب نظ��ران سیاس��ی ب��ود. قب��ل از هرچی��ز
 باید یادآوری و تاکید شود که انتخابات ها در جمهوری اسلمی هیچگاه آزاد و رقابتی و عادلنه نبوده و انتخابات جمعه گذشته نیز از این
 قاعده کلی مستثنا نیست. در این انتخابات نیز نامزدهای نهایی پس از عبور از صافی های متعدد توانستند وارد کارزار شوند. با توجه ب��ه
 هزینه سنگین حیثتی و سیاسی که جمهوری اسلمی از بابت تقلب در انتخابات پیشین متحمل ش��ده ب��ود ای��ن ب��ار رویک��رد دیگ��ری در پی��ش

.گرفت و با ایجاد فضایی فریبنده و سرشار از هیجان همراه با بیم و امید، مردم را وادار به شرکت در انتخابات کرد

 وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم، تهدیدات خارجی و سیاستهای فاجعه آمیز احمدی نژاد در عرص�ه داخل�ی و بی�ن الملل�ی، م�وجی از
 نارضایتی گسترده بین مردم و ح�تی مقام��ات جمه��وری اس�لمی و ش�خص ره�بر ایج�اد ک�رده ب�ود. م�وج ایج�اد ش�ده توس��ط اص�لح طلب�ان
 طرفدار موجودیت نظام و اپوزیسیون تغییرخواه خارج نشین مورد استفاده قرار گرفت و تبلیغ��ات وس��یع آنه��ا مبن�ی ب��ر ض��رورت ش��رکت
 در انتخابات، باعث ش��د اف�راد م��ردد و ی�ا “تحریم��ی”ه��ایی ک��ه بع�د از تقل��ب گس��ترده در دور قبل��ی انتخاب��ات در ع��دم ش��رکت در انتخاب��ات

  به سمت صندوقهای رای رو بیاوردن�د و ای�ن دقیق��ا هم�ان چی�زی ب�ود۹۰مصمم بودند تغییر عقیده داده و در آخرین روز و حتی در دقیقه 
 که جمهوری اسلمی و رهبر خودکامه اش، سرسختانه به دنبال آن بود. برخلف جریان سازی ه�ایی ک��ه در م�ورد س��عید جلیل�ی ص�ورت

.گرفت، حسن روحانی با آن پیشینه امنیتی- اطلعاتی خود اولین و ایدئال ترین گزینه رهبری و نظام بود

 این بار جمهوری اسلمی حماسه ای خلق کرد که بازیگرانش شامل طیف گسترده تری از اپوزیسیون بود که در زمین جمهوری اسلمی
 به بازی پرداختند تا اوامر و خواستهای جمهوری اسلمی برای مشارکت حداکثری فراهم شود. بنابراین تردیدی نیست که علی خامنه ای
 پیروز بزرگ این انتخابات است؛ چرا که همانطور که خودش بارها گفته شرکت مردم در انتخابات و انداختن رای ب�ه ص�ندوق ب�ه منزل��ه
 همه پرسی برای مشروعیت نظام است. آنچه جای تاسف دارد موج امید کاذبی می باشد که به جامعه تزریق شده و بزودی رای دهن��دگان

.را دچار یاس و سرخوردگی شدید خواهد کرد

 اصلح طلبان و طرفداران تغییر در جامعه در حالی چهره فردی آزادمن��ش و تغییرخ�واه از حس��ن روح�انی ترس�یم م��ی کنن�د ک�ه خ�ود وی
 حتی در کمپین های انتخاباتی اش، هرگز چنین ادعایی نداشته است. باید ت��وجه داش��ت ک��ه حس��ن روح��انی، ب��ه عن��وان م��ذاکره کنن��ده س��ابق
 هسته ای در دوران اصلحات، چهره ای نزدیک به هاشمی رفسنجانی بوده و اکنون با آغ��از زمام��داری و ریاس��ت جمه��وری وی، ای��ران
 تا حدی به دوره پیشا اصلحات برگشت خواهد نمود. دوره پیشا اصلحات دوره ای است که به دوره سازندگی مشهور ب��وده و س��ردار و
 س�ردمدار آن آق��ای هاش��می رفس��نجانی ب�ود. بن�ابراین ب��ا ریاس��ت روح�انی ب�ر کش��ور، ش��اهد احی��ای وض��عیت دوران س��ازندگی یعن�ی ایج��اد
 گشایش در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و بطور همزمان حفظ سخت گیری سیاسی و اعمال محدودیت بر آزادیه��ای م��دنی، ف��ردی و
 سیاس�ی در م�ورد اف�راد، گروهه�ا و اح��زاب خ�واهیم ب�ود. ح�تی اگ�ر در ص�ورت فش�ارهای مردم�ی آق�ای روح�انی گرایش�ی ه�م ب�ه برخ�ی

  از س�وی ره�بر دی�ده م�ی ش�ود وی۱٣٨۴اصلحات سیاسی داشته باشد با تمایل به خودکامگی تمام عیار ک�ه بط�ور مش��خص ت�ر از س�ال 
 هرگز اجازه نخواهد داد تا اصلحات و آزادیهای نیم بند آن دوره تکرار شود. بنابراین، روحانی چهره ای امنی�تی نظ��امی در نظ��ام هس��ت

.و کاندیدای تغییر نیست و نباید انتظارات در مورد او را بیش از اندازه بال برد

کسانی که در شکل گیری موج “رای می دهم” نقش داشتند

فعالن و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور

http://ahmadhashemi.wordpress.com/2013/08/01/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://ahmadhashemi.wordpress.com/2013/08/01/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=53512
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/06/161864.php
http://www.iranglobal.info/node/20612


 در راستای اصل فقهی “دفع افسد به فاسد” و برای دفع خطر ادعایی سعید جلیلی، اکثریت قریب به اتفاق رسانه های متنف��ذ فارس��ی زب��ان
 اپوزیس��یون در خ��ارج از کش��ور، و فع��الن سیاس��ی و روزن��امه نگ��اران و دیگ��ر جه��ت دهن��دگان ب��ه افک��ار عم��ومی، ش��رکت گس��ترده در

  درجه تغییر کرده” و “قه��ر۱٨۰انتخابات را ترغیب و تشویق کردند. آنها با عنوان کردن ادعاهایی از قبیل “خطر طالبانیسم”، “شرایط 
 کنندگان باید رای بدهند تا تندروها سر کار نیایند” فضای انتخاباتی را گرم کردند و م��وج “رای م��ی ده��م” را ایج��اد کردن��د. در تلویزی��ون
 های ب�ی ب�ی س��ی فارس��ی، ص�دای آمریک�ا و رادی�و ف�ردا بس�یاری از کارشناس��انی ک��ه دع�وت ش�دند ب��ه تش�ویق مخاطب��ان ب�رای ش��رکت در

.انتخابات پرداختند

صدا و سیما و کنشگران سیاسی داخل کشور

 صدا و سیما نیز همانند کلیه انتخابات پیشین با استفاده از تکنی��ک ه��ای فیل��م ب��رداری و اغ��راق نم��ایی و نش��ان دادن ص��فهای ط�ولنی رای
 دهن��دگان توانس��ت م��ردم را از خ��انه هایش��ان بی��رون بکش��د. در ای��ن تص��اویر نش��ان داده ش��د ک��ه از  مص��باح  ی��زدی  ت��ا  اب��راهیم  ی��زدی  و از
 ملی مذهبی  ها تا جبهه مشارکتی ها و حزب اللهی ها هم��ه و هم��ه در رای گی��ری ش��رکت دارن��د. در ای��ن انتخاب��ات، اغل��ب اص��لح طلب��ان،
 طرفداران جنبش سبز (با وجود درحصر بودن ره�بران آن)، مش��ارکتی ه��ا (ب��ا وج��ود غیرق��انونی اعلم ش��دن ای�ن تش��کل و زن��دانی ب��ودن
 برخی اعض��ای ارش��د آن)، زن��دانیان سیاس��ی ب�ویژه زن��دانیان اوی�ن (از جمل��ه آق��ای ت�اج زاده) تش��ویق ب��ه رای دادن کردن��د. درح�الیکه تنه��ا

.جریان عمده تحریم کننده در داخل کشور سازمان مجاهدین انقلب اسلمی بود

:شگردهای جمهوری اسلمی برای تامین حداکثری رای دهندگان

 توسل به ناسیونالیسم ایرانی، ایجاد موقتی فضای مطبوعاتی پوی��ا ب��ا رف��ع برخ��ی مح��دودیتها و ص��دور مج��وز انتش��ار ب��ه بعض��ی روزن��امه
 ه��ای اص��لح طل��ب و س��ایتهای اینترن��تی، آزادی نس��بی در ج��امعه، ایج��اد موجه��ا و هیجان��ات ک��اذب و ایج��اد فض��ایی ک��ه کش��ور در ح��ال
 فروپاشی و از دست رفتن است و یا اغراق نمایی در مورد خطر خارجی از جمله شگردهای همیشگی بود که مورد استفاده قرار گرفت.
 طرح موضوع “انتخاب بین بد و بدتر” بین روح��انی و س��عید جلیل��ی، و ج��ذب آرای “تحریم��ی ه��ا” و روش��های دیگ�ر ب��اعث ش��د ت�ا ب�رای
 اولین بار اپوزیسیون به اصطلح برانداز خارج نشین با نیروهای اصلح طلب داخل کشور در مشارکت در انتخابات با یکدیگر همص��دا

:شوند. همچنین موارد ذیل در افزایش تعداد رای دهندگان موثر واقع شد

کمپین دعوت از خاتمی

 گمان می رفت این دور از انتخابات بسیار ضعیف و کم رونق برگزار شود و این چشم ان�داز ب��اعث نگران�ی نظ�ام ب�ود در ن�تیجه ب�ا ایج�اد
 حرکتهایی از قبیل “کمپین های دعوت” از قبیل کمپین دعوت از خاتمی برای آمدن و وارد شدن به کارزار انتخاب��اتی، فض��ایی از امی��د و

.نشاط بر کشور حاکم کردند و سپس اعلم شد که خاتمی نمی آید

موج رحیم مشایی

 در جمهوری اسلمی کلیه امور کلن کشوری بدون هماهنگی با بیت رهبر نمی تواند صورت واقعی��ت ب�ه خ�ود بگی�رد. واژه “اس��تمزاج”
 – به معنای کسب نظر و مشورت کردن – یک�ی از اص��طلحاتی اس��ت ک��ه در ق��اموس و ادبی��ات جمه��وری اس��لمی م�ورد اس��تفاده زی��ادی
 قرار می گیرد. وارد شدن رحیم مشایی و انجام مانورهای تبلیغاتی فراوان برای هیجانی و گرم کردن فضای انتخاب��اتی نی��ز نم��ی توانس��ته
 بدون استمزاج با مراکز قدرت صورت گرفت��ه باش��د. ای�ن حض�ور و س��پس عق�ب کش�یدن رحی�م مش��ایی ت��ب انتخاب��ات را ب�ال ب�رد و افک�ار

.عمومی را جذب انتخابات نمود

رد صلحیت هاشمی رفسنجانی

 طرح اعلم کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی شور و هیجان زیادی را به جامعه وارد کرد درحالیکه وی شرکت خود در انتخاب��ات را
 مشروط به کسب موافقت و تایید رهبر دانسته بود. به تعبیر آقای رجایی یکی از نزدیکان آقای رفسنجانی، وی در آخرین س��اعات آخری��ن
 روز ثبت نام برای کاندیداتوری پس از اخذ این موافقت از سوی بیت وارد میدان انتخاباتی شد ولی رفسنجانی نیز همانند رحیم مش��ایی ب��ا

.رد صلحیت شورای نگهبان روبرو شده و به کنار رفت تا غیرمنتظره ها و نشاط انتخاباتی را به اوج رسانده باشد

ترسیم چهره ای مخوف از سعید جلیلی



 نیروهای اصلح طلب داخل و گروههای اپوزیسیون با ترویج این باور که نظر رهبر و نهادهای ق��درت ب�ر روی س��عید جلیل�ی ب�ه عن�وان
 نیرویی حزب اللهی است و ره�بر و فرمان�دهان س�پاه ب�ه ش��دت مخ�الف ریاس��ت جمه��وری روح�انی هس�تند م�ردم را ب�ه حض�ور بیش�تر در
 انتخاب��ات ترغی��ب کردن��د و ای��ن احس��اس را در بی��ن همگ��ان اش��اعه دادن��د ک��ه م��ردم ب��ا مش��ارکت گس��ترده در انتخاب��ات، م��ی توانن��د جل��وی
 خودکامگی رهبر ایستاده و خامنه ای را به شکست و عقب نشینی وادار کنند. به عبارت دیگ��ر ای��ن ادع��ا تروی��ج ش��د ک��ه رای ب��ه روح��انی
 یک “نه” بزرگ به خامنه ای و به نظ��ام اس��ت. ای�ن در ح��الی اس��ت ک��ه ره�بر و دیگ�ر اقت�دارگرایان باره��ا تاکی�د ک��رده ان�د ک��ه ش��رکت در

.انتخابات و انداختن رای به صندوق، رای به نظام و همه پرسی برای مشروعیت نظام است

 لزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه در جنب��ش س��بز نی��ز، میرحس��ین موس��وی ب��ه زع��م خ��ودش، دنب��ال احی��ای عص�ر طلی��ی دوران ام��ام خمین��ی ب��ود –
 عصری که اوج قساوت، خونریزی و کشتار فعالن و مخالف��ان سیاس��ی در جمه��وری اس��لمی در آن ص��ورت گرف��ت. حس��ن روح��انی ه��م

.علنا اعلم کرده که حفظ نظام اوجب واجبات بوده و بر هرچیز دیگری ارجحیت دارد

پرده آخر نمایش با بازی حسن روحانی

 هشدار شورای نگهبان مبنی بر تجدید نظر در تایید صلحیت حسن روحانی در آستانه انتخابات و همزمان نش��ان دادن حس��ن روح��انی ب��ه
 عنوان منجی ایران و عامل برون رفت از شرایط کنونی و مانور بر روی فرد تندرویی مانند سعید جلیلی، ایجاد جو کاذبی مبنی بر جدی
 بودن خطر استبداد و طالبانیسم از جمله شگردهایی بود که دست اندرکاران جمهوری اسلمی توانستند ب��ا به��ره ب��رداری از آنه��ا م��ردم را
 به سمت صندوقهای رای بکشانند. بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق ش��رکت در انتخاب��ات
 و حرکت ه��ای اعتراض��ی امی��دوار ش��دند و وسوس��ه ش��رکت گس��ترده در انتخاب��ات ب��رای جل��وگیری از ب��دتر ش��دن اوض��اع فزون��ی ی��افت

.بطوریکه موجی راه افتاد که افراد می گفتند نمی خواهند از فرصت موجود صرفنظر کنند

 حسن روحانی در ردای جدید خود به عنوان رئیس جمهور آینده،  تلش کرد تا با در پیش گرفتن سیاست ابهام و پوشاندن پیشینه امنی��تی و
 اطلعاتی خود، به عنوان چهره “هر کسی از ظن خود شد یار م�ن، از درون م�ن نجس��ت اس�رار م�ن” بتوان�د حم��ایت ح�داکثری دو طی�ف
 اصلی در جامعه (اطلح طلبان و اصولگرایان) را داشته باشد. در پاسخ به ای�ن س�وال ک��ه ش��ما نماین�ده ک��دام طی�ف از جریان ه�ای سیاس�ی
 کشور هستید؟ روحانی گفته بود: من اعتدالگرا هستم و از ابتدا هم با اصولگرایان و اصلح طلب های معتدل  ارتباط  معقول و خوبی داشته
 و دارم و همین شیوه را نیز ادامه خواهم داد. به طور قطع اگر در انتخابات با رای مردم موفق شوم، کابینه ای معتدل و فراجناحی تشکیل

.خواهم داد

خامنه ای تنها پیروز انتخابات

 علیرغم احساس امید و نشاط کاذب و گذرایی که پس از پیروزی حسن روحانی در جامعه ایجاد شده و اینگونه الق�ا م�ی ش�ود ک��ه م��ردم ب�ا
 انتخاب وی، خواست و اراده خ�ود را ب�ه کرس�ی نش��اندند ب�ی تردی�د عل�ی خ��امنه ای برن�ده اص�لی ای�ن انتخاب��ات اس��ت ک��ه ب�دون هی�چ گ�ونه
 چالشی انتخاباتی را برگزار کرد تا فردی از حلقه نزدیک��ان خ��ود را ب�رای پس��ت ریاس��ت جمه��وری بگم��ارد و در عی��ن ح��ال امی��دی واه�ی
 برای بخش عمده ای از جامعه منتقل نماید که برای ایجاد تغییر نهایت تلش خود را بکار بردند. وی این بار به دو دلیل عم��ده، انتخاب��اتی

:عاری از تقلب برگزار کرد

 اول- با فضایی که ایجاد شد دیگر نیاز و ضرورتی به هرگونه تقلب عمده نبود. دوم- کسی که برای پیروزی در این انتخابات مط��رح ش��د
 چهره ای امنیتی و اطلعاتی است و به عنوان بهترین گزینه رهبر برای رویارویی با چ��الش هس��ته ای، سیاس��ت خ��ارجی و تحریمه��ا م��ی
 تواند میزان فشارهای خارجی بر نظام را کاهش دهد بویژه که ادعا می کند به پن�ج زب�ان خ��ارجی تس�لط داش��ته و م�ی دان�د چگ��ونه ب�ا دنی��ا
 تعامل کند. در این میان، آنچه جای شگفتی و تاسف دارد امید و انتظار برای تغییرات گسترده توسط حسن روحانی اس��ت؛ روی��ایی ک��ه ب�ه

.نظر نمی رسد قابل تحقق باشد

احمد هاشمی روزنامه نگار و کارمند سابق وزارت خارجه

http://ahmaddhashemi.blogspot.com
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