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 ! درسی ديگر برای جماعت متوھم،پيش رو) انتصابات(انتخابات 
تواند به حيات  تنھا در چنين وضعيتی می. فرينی استوار استآج زائی و بحران  بر تشنًرازبقای حاکميت اسالمی اساسا  

.  شاھدان و آسيب ديدگان اين نظام دارند، روشنفکران و ناظران سياسی،اين تجربه را مردم کشورمان. خود ادامه دھد

تشکل ھای . عی نبوده ايمرامش اجتماآ اقتصادی و ،در ھيچ دوره ای از حاکميت اين رژيم ما نظاره گر ثبات سياسی 

بخشی از اين . سياسی و مدنی تار و مار شده اند و به کشتارگاه ھای انسانی و يا دخمه ھای زندان و تبعيد روانه شده اند

 از انتخابات تا زمانی که تشکلھا و احزاب بحثبنابر اين . گذرانند نھادھا ھم دوران تبعيد در خارج از کشور را می

  .  بيھوده است،و در امنيت فعاليت داشته باشندنتوانند آزادانه 

در کجای دنيا رھبرش به صراحت اعالم کرده است که حق انتخاب کردن داريد اما حق انتخاب شدن نداريد؟ چنانچه 

توان آغاز يک  اين گفته را می! لحاظ بيولوژيک برخوردار استه فرض کنيم واليت فقيه ھنوز از سالمت مغزی ب

بخش غالب حکومتی تالش دارد . ويژه در ميان خودی ھای رژيم دانسته  نظام و بۀدر تعريف دوباردگرديسی سياسی 

عنوان تزئينی برای حکومت ه را ب  جمھوری که ھميشه آنۀتا واليت فقيه را بيش از پيش با کمرنگ تر کردن مقول

  .  تثبيت کند،کار برده انده سياسی استبداد ب

دان و اصالح طلبان نه اقدامی جديد است و نه تعيين کننده در سمت و سوی بھبود وضعيت  منتق عمومًرد صالحيت تقريبا

پا ه گرد و خاکی که اصالح طلبان و ھوادارانشان در خارج از کشور بارھا و در انتخابات پيشين ب. مردم کشورمان

  .کردند کرده بودند و امکان و احتمال اصالح پذيری حکومت را عنوان می

 ۀاقدامات تماميت خواھان تا کنون نشاندھند.  از ھميشه سوزش اين غبار را در چشمان خود احساس می کنند امروز بيش

اھرم . اين بوده است که قدرت و توان مھندسی کردن اين انتخابات و يا ھر انتخاب ديگری را در شرايط کنونی دارند

پيام بعدی برای . ی حاکميتی ايجاد نمی کنندن نھادھانيز برای تغيير ترکيب ايھای الزم در دست آنھاست و فضائی را 

 و تا  توان ارزيابی کرد نفع نظام میه تحليل گران سياسی ما اين است که توازن قوی ميان حاکمان و مردم را ھنوز ب

ثر عليه وحوش ؤچنين است نيروھای سرنگونی طلب در فاز تدارک کسترده و کسب آمادگی پر توان برای خروش م

  .سر می برنده حاکم ب

. ان داردخ اين اقدام برای دگرديسی را نيزاز کشور ھمجوارمان ترکيه و از حکومت اردوۀ زندۀحکومت اسالمی تجرب

اوردھای ان ھمان کار را کرده است و با ھجوم به سکوالريسم ھنوز موجود اين کشور و با نيت بازپس گيری دستخاردو
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ھمين اھداف را امروز خامنه ای و ھمدستانش . مبارزاتی مردم اين کشور در جمع ديکتاتورھای جھان قرار گرفته است

  .  جمھوری از طريق اقداماتشان دارندۀبرای حذف واژ

 ،ذاشتثير مثبت گأی بر روند موجود تأتوان با حضور در پای صندوقھای ر بنابر اين ايجاد توھم در اينمورد که می

شايسته است که از موضع چپ مردم . تحميق مجدد و مکرر مردم و اھانت به شعور اجتماعی و فرھنگ دمکراسی است

بھتر است به آنھا بگوئيم بقای رژيم تداوم فقر و فالکت و ! کشورمان را برای رسيدن به دريا تشويق کنيم و نه قطره ھا

توان بنی سالم ديگری   شکستن ساختارھای سياسی اقتصادی حاکمان نمی به آنھا گفت که بدون درھمدباي. نابرابری است

  .نيکوست که بگوئيم برای ھمه چيز مبارزه کنيد و نه برای ذرات. را بنا کرد

اما اين ھمه داستان نيست و پيامدھای اين کوشش ھای رژيم و با توجه به داده ھای سياسی و اقتصادی در شرايط کنونی 

سوی تک صدائی ه  سياسی نظام بۀدر حوز.  زلزله ای سياسی اجتماعی ارزيابی کردۀوع زايندزودی وقه توان ب می

سوی گشايش ارتباطات بين ه شدن و خود مبتکر زدودن توھمات اصالح پذيری است و در زمينه ھای مالی و اقتصادی ب

 آن وقوع زمين لرزه ۀتنھا نتيجاين وضعيت شبيه حرکت اليه ھای زيرزمينی در جھات مختلف است که . رود المللی می

  . است

اميد ھای . دھند معرض ديد مردم و جھانيان قرار میه  حقيقی خود را بۀتماميت خواھان امروز بيش از گذشته چھر

 اصطالح انتخابات آتی نيز کم نمیه زيکی آنان در ببرند و از حذف ف رفورميستھا و اصالح طلبان را از ميان می

ين نظريه پردازان سياسی ماله کش اصالح طلبان نيز از حذف عمومی نمايندگان مطلوب خويش حتی راست تر. گذارند

زودی طوفانی در راه است مطلع ه که ب از اين. بخش حاکم حکومتی آگاھی کامل از موقعيت خود دارد. يکه خورده اند

  . است

 ۀکميت پرداخته است تا با اين زمين لرزھم از اينرو به فشرده کردن صفوف خود و آرايش نھائی نيروھای خود در حا

ش که چند روز پيش با مانور بسيج ضد اغتشا. سھمگين و موج اعتراضی و مبارزات کارگران و زحمتکشان مقابله کند

چندان کم انجام شد در خود پيامی داشت به کارگران و زحمتکشان و دانشجويان  که توھم نداشته باشيد و سروصدائی ن

  . چنگ و دندان از حاکميت ننگين و نيات پليد خود در برابر ھر صدای اعتراضی خواھد ايستادرژيم اسالمی با

 از جمله گزينه ھای شناخته شده ، آگاھگری و حفظ تشخص سياسی،تداوم تالش برای ايجاد تشکلھای سراسری مردمی

ای جوانتر با استفاده از تکنولوژی اين نکته در کنار ابتکارات و راھجوئی ھای نسلھ .برای نيروھای مترقی و چپ است

  .تواند در آينده راھگشا باشد جديد می
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