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 جامعۀ ايران و انتخابات
  

.  آن نيستِاوضاع جامعه و انتخابات نظام ھای سرمايه داری از جمله ايران، به نفع سازندگان اصلی و اکثريت آحاد

وجود ميليون ھا . را می توان در زندگی، در نداری مردم و در فقر کودکان خيابانی ديد جلوه ھای بارز و روشن آن

ِمعتاد و ھمچنين سيل عظيم فارغ التحصيالن بيکار، و انتخاب عناصر وفادار به نظم نابرابر، ارمغان نظام جمھوری  ِ
 سی و اندی سال، نه تنھا کمترين خدمتی به جامعه و مردم نکرده است، بل و اين نظام در. اسالمی به جامعۀ ايران است

در عوض، انبوھی از تخريب و پايمال نمودن ارزش ھای انسانی، به تاريکی کشاندن زندگی مردم، رواج تبعيض و 

  . نابرابری ھا و ھمچنين باال کشيدن نعمات و اموال طبيعی، از خود بر جای گذاشته است

ِھد عريان، نمی توان کمترين تصويری از سازندگی و بالندگی جامعه، از جانب سردمداران نظام، به بيرون بنابه شوا
، پا به پای سرمايه داران بين المللی، در پی نابودی زندگی ميليون ھا با تمام وجودسران جمھوری اسالمی . ارائه داد

تاريخ و قانون ھمۀ نظام . وده اند و مرتکب جنايت گرديده اندکارگر و زحمت کش بر آمده اند و تا توانسته اند، غارت نم

ھا و از جمله نظام وابستۀ جمھوری اسالمی را اينگونه نوشته اند و بی دليل ھم نيست، که دار و دسته ھای رنگارنگ آن 

 سوی ديگر، با وره ھای متفاوت، از يک سو، پيگير سياست ھای چپاول و سرگوبگرايانۀ نظام اند و ازد در - و آنھم -

يکی از اين شگردھا و . اتخاذ سياست ھای فريبکارانه، در صدد مقبول جلوه دادن رفتار و اعمال جناح ھای خودی اند

ِبساط رياکارانه را، می توان در نمايشاتی ھمچون انتخابات، ديد؛ انتخاباتی که مضامين و ثمرۀ آن، جز تخريب زندگی 
 - منظور پس زدن جناح ھای رقيب حکومتی ه يت ھر چه بيشتر جنگ باالئی ھا بؤميليون ھا انسان دردمند، و جز، ر

 .دولتی از قدرت سياسی نيست

ِ، شاھد، شدت گيری تضاد - ويژه در ھنگامۀ انتخابات ه  و ب-ِبا اين اوصاف، جامعۀ ايران به دليل تفاوت عظيم طبقاتی 
را، بايد مربوط به   که زمينه ھای مادی آنئی تضادھاعناصر و دار و دسته ھای درونی نظام می باشد؛ شدت گيری و

در حقيقت و به بيانی ديگر، می توان . ِآگاھی کارگران و زحمت کشان از سياست ھای اجحاف گرايانۀ نظام دانست

ُه ھای درونی نظام، پايانی نداشته و نخواھد داشت، به ھر اندازه، اوضاع بحرانی تر، و گفتمانعگفت، که جنگ و مراف ُ 

مراتب باالتر، تضادھای درونی نظام، عريان تر و شاخ و ه اعتراضی، علنی تر و گسترده تر می شود، به ميزانی ب

 دم و دستگاه ھا و ارگان ھای متفاوت نظام ھم وسيع تر می شود؛ به اين دليل که جامعه زنده است و  شانه کشيدن ھای

وجود ھزاران .  عملی طبقۀ حاکمه اند- ِ، مخالف سياست ھای نظری مردم در ميدان اند؛ به اين دليل که ميليون ھا توده
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اعتراضات کارگری و ديگر اقشار محروم جامعه و ھمچنين مقابلۀ آنان با کارفرمايان و صاحبان توليدی، از جمله نمونه 

  . ی، ھمچون جامعۀ ايران استبارز و زندۀ جامعۀ طبقاتيھای 

سران نظام محرز است که مردم پشت آنان نيستند و مخالف سياست ھای  برای ً،در پرتو چنين اوضاعی و کامال

، می دانند که بيش ھای سرکوبگر، دوامی نخواھند داشتارتجاعی آنان اند؛ می دانند که بدون کار بست سالح و ارگان 

سردمداران رژيم دھه ھاست که . از اين، سياست ھای فريبکارانۀشان، جايگاھی در ذھن ميليون ھا انسان دردمند ندارد

ی ، بر ابعاد بتنگ نموده اند و روز به روزجمھوری اسالمی فضای جامعۀ ايران را برای ميليون ھا انسان بسته و 

جان محرومان و قربانيان را به لب شان رسانده اند و مردم، از دست، . بندھا می افزايندعدالتی ھا و بر دامنۀ بگير و ب

سردمداران . کالفه اند و بيش از اين، حاضر به قبول سياست ھای ظالمانانۀشان نيستنداين نظام و دولت ھای مدافع آن 

 روز و ا، تا مبادلب نمايندجرژيم در اين مدت تالش بسيار زيادی نموده اند تا توجه و افکار عمومی را به سمت خود 

بعد از پايان " سازندگی"ولت از د. روزگاری، سيستم و مناسبات حاکم بر جامعه دچار صدمات و لطمات جدی گردد

، ھمه و ھمه، "دولت تدبير و اعتدال"ًو اخيرا " مبارزه با مفسدان"، "اصالح طلب "ِجنگ ايران و عراق گرفته، تا دولت

ِبيانگر اين حقيقت آشکار است که سرکوب مدوام، فريب و به انحراف کشاندن افکار مردمی، از جمله سياست ھای 
ابل خود قرار داده ويژه نظام جمھوری اسالمی در مقه ت که نظام سرمايه داری جھان و بروتين و دغلکارانه ای س

ُورغ می گويند و با پز انسان دوستی و با شگرد دفاع از حقوق انسانی جامعه و مردم را مرعوب می ھمۀشان د. است

ُی کارگران و زحمت کشان است، در عمل، پيگير ئبه ظاھر دغدغۀ ھمۀشان، محترم شمردن به حقوق پايه . سازند

جنگ و دعواھای شان، مبين دو منفعت طبقاتی متضاد از ھم نيست و بی ترديد و . سياست ھای طبقۀ سرمايه داری اند

و » مصباح يزدی«، »رفسنجانی«از جانب ... و " منافق"، "کالغ" منتسب نمودن وفاداران نظام از جمله ،در اين ميان

 ھمراھان چندين دھۀشان، نه طبقاتی، بل، تطھير چھرۀ کريه خودی و سالم جلوه دادن قانون سراسر ارتجاعی غيره، به

نبايد جدی و نمی بايست بر ھمين اساس شاخ و شانه کشيدن ھای کنونی سران نظام را . ِنظام جمھوری اسالمی ست

  .  دولتی بر آمد- ِ مغلوب حکومتی گرفت و در ھم سوئی نظری و يا در ھم آرائی با جناح ھای به اصطالح

 در چنين چھارچوبه و منفعتی -  خبرگان و مجلس - آری، انتخابات نظام جمھوری اسالمی و از جمله انتخابات پيشارو 

، به چشم کارگران و زحمت کشان نيستمطرح است و توضيح و بررسی خالف آن، چيزی جز انحراف و خاک پاشيدن 

ً ذينفع نيستند و طبعا، دعوای باالئی ھا، بر سر دخالت بيشتر در قدرت سياسی ئیين فضاُپر واضح است که مردم در چن

جامعه است و بدون کمترين ترديدی، ربطی، به دعوای پائينی ھا با باالئی ھا ندارد، با اين تفاصيل کشتی بحران زدۀ 

  .اشتنظام به ھر سمت و سوئی پھلو گيرد، سودی برای جامعه و مردم در بر نخواھد د

ه ُبه ديگر سخن و به تجربه دريافته است که نظام سرمايه داری و از جمله رژيم وابستۀ جمھوری اسالمی، نياز به جاب

 و -در نتيجه انتخابات . منظور دوام بيشتر مناسبات ظالمانۀ جامعه دارده ِجائی عناصر و جناح ھای متفاوت حکومتی ب

وره ھای معينی، در د ست که می بايست در ئیی سياسی و نمايش نامه ھا از زمره شوھا-در حقيقت انتصابات ايران 

پھنۀ ايران، گسترانده شود و افکار عمومی را با آنھا سرگرم نمود؛ انتخاباتی که کمترين بو و نشانی، از انتخابات مردمی 

گان سرمايه ون مجلس و نخب ھمچئیُو دمکراتيک نبرده است و فقط و فقط، انجام فريضۀ سياسی، تجديد دوبارۀ ارگان ھا

جائی دوبارۀ قدرت، مابين باالئی ھا و مھمتر از ه داری ست، به ھمين دليل، اين دست انتخابات، چيزی جز تقسيم و جاب

، فارغ از جار و جنجال ھا و تنش ھا، انگيزه و تالش نيستھمۀ اينھا، جز روانتر نمون سياست ھای آتی نظام جمھوری 

ن رژيم، حفظ و پايداری نظامی ست که جامعه را به تباھی کامل کشانده و زندگی را به ميليون ھمۀ عناصر و سردمدارا

  .ھا تودۀ محروم، تلخ نموده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

، آرای آنان، دخالت و نقش بدون ترديد ھدف و انگيزۀ اساسی انتخابات پيشارو، آن است که به جامعه و به مردم بقبوالنند

 زندگی شان خواھد داشت؛ ھدف و انگيزۀ اساسی آن است تا افکار عمومی به ی در رشد جامعه و در سرنوشتاساسي

ر و يي، مسير اوضاع فالکت بار را، تغ"کاردان"و " صالح"عناصر " انتخاب"سمتی سوق داده شود که می توان، با 

  !! حکومتی کوتاه نمود-دست عناصر بی صالح و ناتوان را از شريان ھای اقتصادی 

 و بنابه تجارب تاکنونی، ھمان مسير و روندی را در پيش خواھند - خبرگان و مجلس -ت پيشارو، ھر رو انتخاباه ب

خط زدن صالحيت خودی ھا، و يا تأئيد . حال نظام جمھوری اسالمی پيشۀ خود ساخته انده گرفت که انتخابات تا ب

ری، بر جامعۀ ايران سيطره انداخته است، که نظام سرمايه دا ، تا مادامیانتخابات نيست" پاکی"عناصر تازه، به معنای 

 - ن دولتی ا، بی مايه تر و ھمچنين چھرۀ کريه به اصطالح مخالف"انتخابات سالم"زندگی مردم وخيم تر و ماھيت 

 ھمچون ئیسوئی با شعارھای فريبندۀ عناصر و دولت ھااست که عالج، نه در ھممسلم . حکومتی عريان تر می شود

ی ھمچون انتخابات، بل افشای حقيقی نی، نه شرکت در بازی ھای نمايشيروحا" ير و اعتدالتدب"رفسنجانی و دولت 

ماھيت جانيان بشريت و تقابل عملی با انتصابات پيشاروی آنان می باشد؛ چرا که اين دولت ھا، عناصر حکومتی و 

و در عمل دريافته شده است، که ِنمايشات سياسی شان، امتحان خود را پس داده اند و مستحق بر چيدن و نابودی اند 

سران نظام به ھمراه دار و دسته ھای رنگارنگ شان، نه تنھا کمترين اعتنائی به خواسته ھای اوليۀ کارگران و زحمت 

  . ، به سرکوب آنان پرداخته و می پردازندءکشان ننموده و نمی نمايند، بلکه با تمام قوا

المی، آگاھانه و يا ناآگانه، به معنای انتخاب سرمايه است و بايد مدافع و بنابراين شرکت در انتصابات نظام جمھوری اس

پرچمدار انتخاباتی بود، که از سياست و از منفعت کارگران و زحمت کشان و ديگر محرومان پيروی می نمايد؛ بايد 

فکار عمومی، از حقيقت دور از به انحراف کشاندن اه دور از مضحکه ھای نمايشی، و به مبلغ و مدافع نظامی بود که ب

ِکه، انتخابات مجلس و خبرگان آينده، به  خالصه اين. ی معضالت جامعۀ انسانی سخن به ميان می آوردئو از علل ريشه 
ِاين خاصيت . ی بيشتری سوق داده خواھد شدو روند جامعه به قھقراھر سرنوشتی دچار شوند، زندگی مردم وخيم تر 

  .    ی ھمچون، انتخابات می باشدوھای سياسيسرمايه داری و شھمۀ نظام ھای 
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