
 
 

 
 
 

 در ایران ۱۳۹۸انتخابات مجدِد غیر دموكراتیك مجلس شوراى اسالمى در اسفندماه 
 

 
مى شود.  برگزاردر ایران  )۲۰۲۰فوریھ  ۲۱( مطابق با  ۱۳۹۸فند انتخابات مجلس شوراى اسالمى بار دیگر در دوم اس

"رأى اولى" ھستند وجود دارند. میلیون نفر از آنھا  ۳میلیون نفر افراد واجد شرایط كھ حدود  ٥۸طبق آمار رسمى 
ُكرسى مجلس اسالمى بھ دلیل فیلترھاى شدید حذفِى كاندیداھا بھ  ۲۹۰متأسفانھ بھ مانند انتخابات ھاى گذشتھ تقریبأ تمامى 

 خصوص از جانب "شوراى نگھبان" در عمل از قبل براى افراِد خودِى حاكمیت رزرو شده است!
 

فاوت اساسِى شدید با انتخابات دیگر كشورھاى دموكرات غیِر مذھبى (الئیك) جھان روند انتخابات در جمھورى اسالمى ت
كھ مى گوید: "اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده  اعالمیھ جھانى حقوق بشر ۲۱دارد. این روند با اصِل 

صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات  باید بھ وسیلھ انتخاباتی ابراز گردد کھ از روی صداقت و بھ طور ادواری ،
باشد و با رای مخفی یا طریقھای نظیر آن انجام گیرد کھ آزادی رای را تامین نماید" در تضاد جدى است! چرا كھ در جمھورى اسالمى 

 ھ اى" شرط اصلى كاندیدا شدن مى باشد!وفادارى بى چون و چرا كاندیداھا بھ قوانیِن اسالم و والیت مطلقھ فقیھ یعنى "آیت هللا خامن
 

و منتقداِن واقعى رھبرى مذھبى بھ ھیچ وجھ اجازه ثبت نام و انتخاب شدن و یا داشتن لیست ن ترتیب ِدگراندیشاِن غیر مذھبى بدی
طلباِن  صالحانتخاباتى نمى باشند. انتخاباتى از این دست جز محدود شدن بھ حضور بھ اصطالح "خودى ھا" یعنى اصولگرایان و ا

 اسالمى ( كھ حتى تعداد قابل توجھى از آنھا نیز قربانى فیلترھاى شدیِد حذفى شده اند) در مجلس ثمره دیگرى نخواھد داشت.
گان این چنینى مجلسھاِى قبلى" در گذشتھ نیز حق تصویب ھیچ قانون مھمى را "بدون نظر ولى فقیھ" ه قابل توجھ است كھ حتى "نمایند

  نداشتھ اند!
" در مجلس اسالمى شرایط حقوق گاِن خودى هیندبر این است كھ با یكدست كردن ھر چھ بیشتر "نما این بار تالش حاکمیت اسالمی

  د.در منطقھ بھ جلو ببر ه بر آن سیاست خارجى مداخلھ گر و ماجراجویانھ خود راورا بیش از پیش تنگتر كرده و عال بشرى در ایران
 

مى شود، چرا كھ در قیام سراسرى آبان ماه  برگزاراما انتخابات این دفعھ تحت شرایط ویژه ایى براى " رھبرى جمھورى اسالمى" 
دستگیر شدند. متأسفانھ جمھورى اسالمى نوجوان و جوان كشتھ و ھزاران نفرھموطن بھ خصوص  ۱٥۰۰گذشتھ بھ طور تخمینى حدود 

 جانباختگان و دستگیرشده گاِن این اعتراض ھمھ گانى اعالم نكرده است. از تعداد تاكنون ھیچ آمار دقیقى
 

عراق درست بعد از سركوِب تظاھرات مردم و در پى باال گرفتن تشنجات یمانى" توسط نیروھاى آمریكایى دركشتھ شدن "ژنرال قاسم سل
 ایران افكند. بر خواستھ ھا و مطالبات بر حق جامعھ مدنى بین ایران و آمریكا متأسفانھ سایھ

حال عدم شركِت مردمى در انتخابات مجلس پیش رو در اسفندماِه جارى، علیرغم دستكارى ھمیشھ گى مھندسى آن توسط حاكمیت، مى 
 بھ روشنى بھ نمایش گذارد. تواند یكبار دیگر نارضایتى مسالمت آمیز عمومى و مخالفت مردم با دستگاه مذھبى را 
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