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در ميان انبوه اخبار سياسی، اقتصادی، حقوق بشری 
ی ی انتخابات رياست جمهوری دوره  ايران، مسالهی درباره
گوی محافل گوناگون  و  گفتچنان موضوع بحث و دهم، هم

.سياسی است

ها، هرازگاه نامزدی فرد معينی از جانب خود يا  در ميان اين بحث
.شود  طرح میفکرانش هم

سعدی، استاد  در جديدترين اخبار، تمايل آقای دکتر قاسم شعله
.دان منتقد حکومت را شنيديم  حقوقدانشگاه و

چنين آقای دکتر هوشنگ اميراحمدی که  در اين مورد با ايشان و هم
شان تائيد  ی قبل رياست جمهوری بودند و صالحيت  دورهکانديدای
. ام  دادهوگويی ترتيب نشد، گفت

اساسا چگونه به اين : پرسم سعدی می از آقای شعله
 رسيدند؟تصميم

. رود کشور ما دارد به سمت فاجعه پيش می. روشن است
 در سياست خارجی و ديپلماسیهای غلط دولت، هم سياست

 بخشما را به انزوای کامل کشانده و هم به جهت اقتصادی
وسيعی از مردم ما زير خط فقر و خط مطلق فقر به سر 

.برند می

توانيم در مقابل سرنوشت ملت و  در چنين وضعی، نمی
ی خطراتی که  رغم همه لذا علی .تفاوت بنشينيم کشور بی

 اگر کهوجود دارد، تصميم گرفتم در انتخابات شرکت کنم،
های موجود  وقت در راستای ظرفيت مردم حمايت کنند، آن
.کنم های مردم تالش می  آزادیبرای تحقق حقوق و

کنيد، امکان بخشی از اين ظرفيت موجود که شما تاکيد می
برای آن چه فکری .  شورای نگهبان استگذشتن از سد

ايد؟ کرده

نبايد از ترس مرگ، خودکشی . به هرحال بايد مبارزه کنيم
 وضع غيرقانونی مبارزه کنيم و اگر بتوانيمبايد با اين. کنيم

وقت شورای نگهبان و   آندست بياوريم، حمايت مردم را به
.شود  مینشينی باالتر از شورای نگهبان مجبور به عقب
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حتی با نظارت . به خصوص که ما شرايط قانونی داريم
 اعالم کنند، بازهم واجد شرايط استصوابی هم که بخواهند

.هستيم

يعنی چطور؟

کانديدای رياست جمهوری طبق قانون يا بايد رجال سياسی
.  مذهبی که همان آخوندها هستندرجال. باشد يا مذهبی

اما در رابطه با رجال سياسی، قانون چند مورد و چند 
 مصداق رجل سياسی معين کرده شرط را به عنوان تعيين

 يا وکيل دان يا استاد دانشگاه مثاال گفته؛ بايد حقوق. است
پايه يک دادگستری، يا از نمايندگان حاذق و اليق مجلس و

. باشدها امثال اين

 مصداق۴زمان دارای  ُخب در اين مورد، من به تنهايی هم
ی حقوق و علوم سياسی   استاد دانشکدهبه عنوان. آن هستم

ی   نمايندهترين دانشگاه کشور، يا کسی که دو دوره مهم
مجلس و ديپلمات بوده و يا اين که بيش از بيست و چند 

ی شرايط قانونی   يک دادگستری است، همهسال وکيل پايه
.را دارم

ها  دانيد که اين تجربه را درهر انتخاباتی خيلی البته، می
در اين مورد . شوند  خالف قانون رد صالحيت میدارند که

 بکنيد؟توانيد شما چه می

اگر موفق شويم حمايت مردم را به نمايش بگذاريم؛ مثاال 
داری   مردم از من حمايت و طرفدرصد۶٠ يا ۴٠اگر 

 از کنند، در صورتی که صالحيت من رد شود اين درصد
. مردم انتخابات را تحريم خواهند کرد

دار  کاران هزينه به اين صورت، اين بازی برای محافظه
درصد از مردم ۶٠ يا ۴٠ تحمل کنند يا بايد. خواهد شد

 دنيا ُپز بدهند توانند به انتخابات را تحريم کنند و ديگر نمی
و يا اين که صالحيت . که سيستم ما دمکراتيک است

که اگر چنين وضعيتی پيش. کنند   را تائيد میافرادی مثل ما
.نژاد رأی نخواهند آورد  احمدیبيايد، مسلما افرادی مثل

۵٠ايم که حدود  های اخير شاهد بوده ولی در انتخابات
اند و برای نظام هم اهميتی   شرکت نکردهدرصد هميشه
.نداشته است

بله، اما در انتخابات گذشته شورای نگهبان فقط صالحيت 
 نفر پاسدار بودند و ۶ نفر از اين ۴ که  نفر را تائيد کرده۶
. بوده است نفر ديگر، آقای کروبی و رفسنجانی٢

مردم ما مستوجب اين . های سوخته بودند ها همه مهره اين
اگر به جای .  رفسنجانی را تحمل کنند سال٣٠نيستند که 

 بود، آيا بازهم ای مثل من يا عبداهللا نوری ه رفسنجانی چهر
نژاد از  شد انتخابات را به نحوی رقم بزنند که احمدی می
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به نظر من آقای رفسنجانی يا کروبی بيشتر از شما قدرت 
 قدرت در اختيار داشتند که جلوی تقلب را بگيرند يا ابزار

خواهيد اين کار را بکنيد؟  میشما چطور. ولی نتوانستند

. پايگاه مردمی که من دارم، قابل قياس با رفسنجانی نيست
انتخابات آقای ناطق نوری و آقای خاتمی طور که در همان

چنان وسيع بود  آنزيرا حمايت مردمی. نتوانستند تلقب کنند
.ماند که ديگر مجالی برای تقلب باقی نمی

برای نمايندگان ادوار مجلس هم (لذا، پيشنهادم اين است 
 شرط ٢ يک نفر اجماع شود که که روی) توضيح دادم

 داشته باشد؛ يکی محبوبيت عامه تا بتواند رأی سنگين
دوم اين که اگر آن فرد رييس جمهور شد، مثل . بياورد

 .خاتمی تدارکاتچی نشود

از من پرسيدند، مصداق چنين فردی کيست؟ گفتم که 
ام که اين  نشان داده.  برويدخواهد راه دوری  خودم، نمی

.پتانسيل را دارم

ها شما را حذف  شود که آن بله، ولی داليل شما مانع نمی
 مقابله با اين خطر چه خواهيد کرد؟ يا شايد برای. نکنند

 نوعی از مبارزه راکنيد در صورت حذف شدن هم فکر می
بريد؟ پيش می

طور که شما هم  معلوم است که چنين فردی را همان
ولی . کند  نگهبان تاييد نمیکنيد، شورای بينی می پيش
 خواهد بودای دارش کرد و اين هزينه، هزينه شود هزينه می

که ممکن است شورای نگهبان را مجبور به تاييد صالحيت
. کند

شان را  جاست که مردم بايد تصميم بگيرند و تصميم اين
هاشان، به طور خصوصی که   خانهنه فقط در. ابراز کنند

. سعدی خوب است اند، بگويند دکتر شعله نشسته

نه، اين نظرشان را بايد به نحو مطلوبی ابراز کنند تا 
کنند و  از مردم از ما حمايت میحکومت بداند چه درصدی

 اين در صورتی که بخواهند صالحيت ما را رد کنند،
. مقدار درصد مردم را در انتخابات از دست خواهد داد

آن وقت حکومت بايد بسنجد اگر صالحيت من را تاييد 
درصد رأی ۶٠ يا اين که مثال کند، بيشتر به ضررش است

.مردم را از دست بدهد

درصد از رأی مردم را ۶٠کنيد که  بينی می يعنی شما پيش
 باشيد؟داشته

درصد مردم ۴٨االن طبق نظرسنجی که شده، حدود 
 به خاطر اين که از انتخابات را تحريم خواهند کرد،

 .درصد هم ترديد دارند٣٠. اند کرد خاتمی نااميد شده عمل
کرد ضعيف خاتمی است که  ترديدشان هم به خاطر عمل

نژاد به قدرت   که آقای احمدیکرد اين شده ی آن عمل نتيجه



.برسد

۵٠ـ۴٨بنابراين اگر افرادی مثل من به صحنه بيايند، آن 
درصد ديگر هم ۵٠ داد و از آن درصد قطعا رأی خواهند

 طبيعی است که رأی ما. درصدش را داريم١٠حداقل 
.درصد۶٠درصد و باالی ۶٠شود  می

اگر نظر شما را در مورد کانديداهای ديگر بخواهم بدانم، 
ايد، در نژاد و خاتمی نظرتان را گفته  آقای احمدیدر مورد

کنيد؟  میمورد آقای نوری چطور فکر

به هرحال آقای نوری را نسبت به آقای خاتمی قطعا ترجيح
 آقای نوری کسی است که هزينه پرداخت باالخره. دهم می

 برای دفاع از من و عبداهللا نوری حاضر شديم. کرده است
مثل خاتمی حاضر نشديم . حقوق مردم هزينه بدهيم

.مماشات کنيم

ی معرفی کانديدای مستقل از  نظرتان در مورد پروژه
 خارج از کشور که به عنوان يک جانب اپوزيسيون

 چيست؟شود، احتمال هميشه در مقطع انتخابات طرح می

اگر يادتان باشد، در . خورده است ی شکست اين يک تجربه
اين کانديداتوری .  اميراحمدی کانديدا بودی قبل آقای دوره

شود کسی بلند شود و نمی .در همان اوايل در نطفه خفه شد
. جا بيايد از خارج به اين

ی نهم رياست  آقای هوشنگ اميراحمدی درانتخابات دوره
سعدی  طور که آقای شعله  شدند و همينجمهوری کانديد
کنم،   مراجعه میبه ايشان. شان تاييد نشد گفتند، صالحيت

 خواهند بکنند و کال ی انتخابات چه می ببينم در اين دوره
ی اخير چيست؟ نظرشان در مورد انتخابات دوره

  اميراحمدی، رييس انجمن دوستی ايران و آمريکاهوشنگ

ی بعدی حتما  انتخابات رياست جمهوری ايران در دوره
در ميان نيروهايی که وارد .  بودانتخابات گرمی خواهد

. هستاند، از راسِت راست تا چِپ چپ ميدان شده

با توجه به جوی که در ايران ديدم، اعتقاد دارم برای 
 با اين وضعيت مخالفت دارند، نيروهايی که خيلی زياد

 رد ميدان اين مبارزه بسيار مشکل خواهد بود و احتماال
.ها وسيع خواهد بود صالحيت

کنيد آن نيروهای خيلی مخالف به اين ترتيب، شما فکر می
، صالح است در انتخابات »تر چپ« قول شما نظام يا به

 داريد؟اساسا شرکت نکنند يا رهنمود ديگری

کنم حق شهروندی هر ايرانی است، در چهارچوب فکر می
.  دارد، خودش را کانديد کندموازينی که در کشور وجود

 را اين حق را بايد برای هر ايرانی محترم بشماريم و آن
.قبول کنيم



 

ها  ی ايران طوری است که خيلی از اين اما واقعيت جامعه
 داشت که از سد شورای نگهبان رد احتماال مشکل خواهند

.شوند

کنم که حتی اگر اين وضعيت هم باشد، در  اصوال فکر می
 انتخابات آزاد و منصفانه در ايران حمايت مجموع بايد از

.کرد

ايد؟ شما در  ای رسيده در مورد خودتان به چه نتيجه
 گذشته کانديدا شديد و تحت همين شرايط ردانتخابات دور
ايد که کانديد  کردهبرای اين دوره، آيا فکر. صالحيت شديد
شويد يا خير؟

کنم به  ولی فکر می. هنوز تصميمی در اين مورد ندارم
 خودم نيست که وارد يک ميدانیکس و از جمله صالح هيچ

 کم شود که احتمال توفيق گذشتن از سد شورای نگهبان
.است

شايد کسانی مثل من بايد روی اين جريان بيشتر فکر و کار
های گذار از اين سد چيست و مسايل رد   راهکنند، ببينند

.صالحيت شورای نگهبان چيست

نژاد آيا اين به خاطر دوستی و نزديکی شما با آقای احمدی
خواهيد با ايشان رقابت کنيد؟  نمینيست که

های  من درگيری. البته مسايل ديگری هست. نه واقعا
ی مشخص، تمرکزم روی   دورهدر اين. ديگری دارم

 گذشته هايم از ی ايران و امريکا زياد شده و فعاليت رابطه
کنم هرچه قدرت و  بيشتر شده و خيلی شديد دارم سعی می

 جريان بگذارم و اين مشکل را اگر فکر دارم، سر اين
. برسانيمبشود، به کمک ديگران به جای مثبتی

کنم، اين مساله تاثير بسيار زيادی در انتخابات  فکر می
از اين نظر، احساسم اين است.  گذاشتی ايران خواهد آينده

 هست، پخش کنمکه نبايد خودم را بيش از آن چه که اکنون
ای  خواهم تمرکزم را روی اين ماموريت خود ساخته و می

. خودم دارم، حفظ کنمکه برای

از طرف ديگر، وضعيت در ايران طوری نيست که من 
 که االن هست، تاثير بزرگی بتوانم از دور با اين شرايطی

ام   نياوردهآمادگی کافی هم برای دوستان به وجود. بگذارم
ام که در اين رابطه با دوستان، با  و فرصت اين را نداشته

ولی معنايش اين نيست که .  مختلف مشاوره کنمنيروهای
وجه وارد اين ميدان   هيچام و به اين جريان را کنار گذاشته

 ولی فعال در اين مقطع مشخص تصميمی ندارم. شوم نمی
.وارد ميدان شوم
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اساس استراتزی صاحبان اصلی قدرت عبارت است از وادار کردن
 ميان بد و بدتر و يک توافق نانوشته ميان دو جناه مردم به انتخاب

 يعنی جريان ٠ سرکوب جريان سوماصلی رژيم در جلوگيری و
 جناح نظام دو= همانطور که خامنهای گفته. سکوالر و دمکرات

 . مثل دو بال پرنده هستند
نگاه کنيد.  اين نبوده استعملکرد اصالحطلبان نيز در عمل غير از

 به شعر و شعارهای امثال معين و مشارکتيها و سکوت م
.مماشاتشان در سه سال گذشته

آه دورادور مشناسم چون ازيك . باسالم خدمت اقاي شعله سعدي
 تعجب من از استدالل شما است به عنوان يك ولي.شهر هستيم 

 مدانم چرا تحليل شماوديگران والبته.حقوق دان واستاد دانشگاه 
 نگاهمان به مردم روشنفكرانمانند شما بامن تفاوت دارد وان نوع

 بااين مقدمه خدمتتان سوال مي آنم همانطور آه فرموديد به. است
يعني اين حكومت را قبول .درصد راي ندهند٥٠گفته شماحدود

 هست آه اين عده از مردم فهميده اگرفرض شما اين.ندارند
 فقط ريس اينكارراانجام ميدهنديعني آل راقبول ندارندنه

حال شما آه مي فرمائيد اين عده به شما راي ميدهندبه چه .جمهور
يعني شما . وچه فرقي بين شما وديگري بر فرض خاتمي دارددليل

به شوراي . رهبر دستور مي دهيد اگر ريس جمهور شويد به
 وشما فكر مي آنيدپس ميبينيد حق نا من است.نگهبان دستور ميدهيد

 رئيسدرصد نمي فهمند ومسئله انها اين رئيس جمهور يا ان ٥٠ان 
درصد  ٨٠جمهور است امادرمورد اقاي احمدي من فكر مي آنم 

 ايشان آيستند ومتاسفم آه بگويم البته اين فكر من مردم نمي دانند
 مخالف ايشان هستند بخاطر فعاليت درصد بقيه ٢٠با احترام .هست

 ازخانم محمدي آه فرصتبا تشكر.هاي آه دررابطه با امريكا دارند
.اظهار نظر ها را فراهم مي آنند

اين اساتيد محترم مثل اينکه امت شهيدپرور و يا خودشان را دست 
پاسدارهايی که هم زر دارند و هم زور بانضمام  .انداخته اند

 که شماها بيايد و رئيس جمهور آخوندها معطل کنار گود نشسته اند
 صندلی رياست در مصاحبه بعدی بپرسيد بعد از رسيدن به. شويد

اعالم تعطيلی اسالم و . جمهوری چه کاری ميخواهند بکنند
. اسالمی تا اطالع ثانویجمهوری

لطفا با اين اساتيد بيشتر مصاحبه . مصاحبه خيلی با مزه ای بود 
. در بخش فکاهی سايت درج کنيدکنيد و آنرا

در شرايط فعلي ديگر تدارآاتچي هايي مثل خاتمي و شيوخ محافظه 
 آروبي نه در حكومت جايي دارند و نه خواهند توانست آاري چون

پس مردم ايران چشم به . تكرار آنندرا!!! حماسه بزرگ دوم خرداد
هر . نوري هستندراه گزينه هاي بهتري چون دآتر شعله سعدي و

 چند اگر ايشان موفق نشوند باز بهتر از شيخ محافظه آار و سيد
خندان هستند
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 نظر بدهيد

 

   

مردم % ٤٠نفر خانواده خودش را  ٤احتماال اقای شعله سعدی 
 اند با با بی خيال شو توهم ايران فرض کرده

 .)شود سايت منتشر می  دبير وبنظر شما پس از تاييد(
 .لطفا به زبان فارسی کامنت بگذاريد-

 . استفاده کنيداديتور زمانه نوشتن به زبان فارسی می توانيد از برای
 محسوبکامنتهايی که حاوی اتهام، توهين و يا حمله شخصی باشد هرز-

. می شود و منتشر نخواهد شد
 :نام

 
 ) شود  نزد ما مانده، منتشر نمیتان نشانی ايميل( :آدرس ايميل

 

 تغيير زبان 
 : متن نظر

بفرستنمايش بده پيش


