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 ٢٠١۶ فبروری ٢٠
  

  و انتخابات) درونی نظام(ی تضادھا
 در اين قی مانده استچند روزی با" انتخابات"جائی عناصر وابسته به نظام، و آنھم تحت عنوان ه به انتصابات و جاب

، تعدادی ديگر، آمادۀ خوش شدند" صالحيت"گير کردند و رد » شورای نگھبان«ميان، صدھا تن از صافی و فيلتر 

ش، اين روزھا و  حکومتيان و وابستگانیبحث دروننه افکار و مشغوليات مردم، بل . ِخدمتی بيش از اين به سرمايه اند

است و ھمه با ھم، در پی داغ تر نمودن تنور انتصابات نظام سراسر جھل و ُ، گر گرفته "انتخابات"در ھنگامۀ 

  . سرکوبگرند

ِبحث و نظری در مخالفت با غير اعتباری انتخابات تحت سلطۀ نظام ھای امپرياليستی ني که، پيداست  ً، مضافا اينستِ

، کمترين نقشی "انتخابات"ين دست انتخابات در جوامع وابسته ای ھمچون ايران، فاقد ارزش و محتواست و مردم در ا

المی، گفته و نوشته شده و متعدد نظام جمھوری اس" انتخابات"بی گمان بارھا و بارھا، در حول و حوش . ندارند

ِ، در عمل دريافته شده است که، توقع و انتظار شمارش آرای مردمی از جانب سردمداران نظام جمھوری ھمچنين
، طی نزديک به چھار دھۀ حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، و آنھم برای  ای که نکته.اسالمی پوچ و بيھوده می باشد

ُاکثريت آحاد جامعه روشن شده است، آن است که، سخن گفتن از انتخابات، جز به ھرز بردن مفھوم حقيقی چنين واژه 

ِتقسيم قدرت مابين  بلکه، به اين علت که، اين نه انتخابات مردمی،. ای در نظام ھای سراسر مسلح و منفعت جو نيست
به ھمين دليل، جامعه کمترين نفعی، بر . وره ھای معينی از حاکميت نظام امپرياليستی ستدر دگان نظام، سران و وابست

ی، شرکت در چنين نمايشات سياسيبا اين اوصاف، . سر کار آمدن عناصر و يا جناح ھای وابسته به حاکميت ندارد

  .ه معنای انتخاب سرمايه استآگاھانه و يا ناآگاھانه، ب

ِاس باب و ميل به ھر حال خشت انتخابات نظام، اينگونه چيده شده است و جايز نيست، تا ميادين رأی گيری را بر اس
چرا که در اين چندين دھه مردم به عينه . ن نظام دادا اجازۀ سوءاستفادۀ بيش از اين، به مدافع وسران حکومت سازمان

مردم بروند، پای صندوق ھا و امکان "که  ی ھمچون خاتمی و روحانی مبنی بر ايندعاھای عناصرخالف اديده اند که 

خواستند و مطلوبشان بود،  ھا می فھمم که آنچه خيلی دانم و می  مشکالت را میۀمن ھم" .... که  ، و يا اين"انتخاب ھست

؛ چيزی جز فريفتن مردم و "یأوق ھای ر رفت پای صند]حوت[ اسفند٧ اما بايد روز .امروز پيش چشم آنھا نيست

 با وعده و وعيدھای دروغين به پای  ُ نيست، نمی توان مردم را تا ابد نظامیرو رونق بخشيدن به انتصابات پيشا

، تفاوتی نيست که کدام عنصر و يا حفظ و بقای خود استروشن است که نظام در پی . صندوق ھای رأی گيری کشاند
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ًمضافا و ھمچنين . قرار گيرند" رھبری"در سکان قوۀ مقننه، ديگر ارگان ھا و يا ارگان انتخاب  - در آينده -عناصر، 

روشن است که اصرار خاتمی، روحانی و ديگر دار و دسته ھای نظام، حاوی پيامی روشن و بيانگر اين حقيقت است 

ِشان، از رونق و از کارآئی افتاده است، مردم پاسخ م"انتخابات"که، بازار  آنان نخواھند " فرامين"ثبتی به لبيک و به ُ

، بلکه، جنگ و جدال درون نظام و آنھم بر سر انتخاب عناصر و جناح مردم نيست" انتخابات"به اين دليل که اين . داد

ِمنظور پيشبرد بھتر دم و دستگاه ھای سرکوبگر و استثمارگر نظام استه ھای خودی، ب در حقيقت وعده و تالش، در . ُ

ُلوه دادن کاالی بنجل نظام ِبايد ، به حساب مرغوب جبايست و می  را ھم یرو پيشا" انتخابات"نمودن مردم در به صف 

،  نيستند- نبوده و  -، طرف و جانب مردم - رغم اختالفات صوری   و علی- يک از عناصر نظام  ، دانست که ھيچگذاشت

ل خشم فرو خفتۀ ميليون ھا وت کشان و ھمچنين کنترھدف و مقصودشان، سر کيسه نمودن بيش از اين کارگران و زحم

 می دانند که مردم جانب آنان نيستند و - و آنھم در ھر حد و قواره ای -خوبی ه ھمۀ سران نظام ب. انسان ستمديده است

 را، مديون ارگان ھای مسلح اند؛ ھمۀشان می دانند که مردم جان شان به لب شان رسيده است و جامعه، در بقای شان

  .انتظار عکس العمل ھای مردمی از فقر و نداری بی حد و حصر، و ھمچنين از اوضاع تنگ و بستۀ سياسی ست

ُاما، فارغ از غير محتوا ی انتخابات تحت حاکميت ظالمان و استثمارگران، جامعۀ ايران، ھمواره و آنھم در ھنگامۀ ئّ

ورانی ست که موتور در چنين د. رون نظام می باشدتی دانتصابات، شاھد باال آمدن و گستردگی تضادھای غير طبقا

ور بيشتری می گيرد و جانيانی ھمچون خاتمی، رفسنجانی و ديگر دار و دسته ھای ًبعضا عناصر، د" دمکرات منشی"

، با راه اندازی کارزارھای تبليغاتی، جناح ھای رقيب را به نفی دمکراسی ردم ظاھر می شوندن ماشان، در ھيبت مدافع

ی که در اين چندين دھه، دمار از روزگار چھره ھا و عناصر!! متھم می سازندی مردمی ئمال نمودن حقوق پايه و لگد

اين » رفسنجانی«بيھوده . مردم در آورده اند و ھمچنان در پی تعرض به معيشت باقی ماندۀ کارگران و زحمت کشان اند

حسن «پا می کند و ھمزمان با رد صالحيت ه ، گرد و خاک بدمی اندازراه ه ۀ انتصابات، داد و قال بحروزھا و در بحبو

صالحيت شخصيتی که اشبه به جدش امام خمينی "، به عناصر و جناح ھای رقيب حکومتی اعالم می کند که »خمينی

است را قبول نمی کنيد؛ شما صالحيت خود را از کجا آورده ايد؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنيد؟ چه 

سی به شما اجازه داد که يکجا بنشينيد و داوری کنيد؟ برای مجلس و دولت و جاھای ديگر و اختيارات را در دست ک

تريبون ھای بگيريد؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تريبون ھا برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که 

  نماز برای شما باشد و صداوسيما برای شما باشد؟ چه کسی به شما اين ھا را داد؟

ِعجبا و اين روزھا، عناصری خود را در جلد ميليون ھا انسان دردمند در آورده اند که سال ھا و سال ھا، در رکاب ھم 
ُقطاران شان، به سرکوب توده ھای ستمديدۀ کرد، ترکمن، بلوچ، لر و غ يره پرداخته اند؛ عجبا، چه کسانی اين روزھا، ُ

ی ترين حقوق انسان ھا و آنھم در زير سلطۀ نظام سراسر ھار و خشن اند، که از زمره پايه گذاران سياست ئ پايه مدافع 

ُ، سخن از قضاوت و داوری يکجا از جانب چه کسانیھای ضد مردمی بوده و می باشند؛ براستی که، اين روزھا 

  !ميان می آورند؟ه  نظام بسردمداران

ه وره ھای متفاوت و بکه چگونه، رفسنجانی، در د، نه مردم فراموش کرده اند نه از حافظۀ تاريخی پاک شده است

عنوان نماينده و رئيس مجلس، رئيس مجلس خبرگان، رئيس تشخيص مصلحت ه ، ب- و آنھم - ن نظام اھمراه ديگر مدافع

 و غيره، ھزاران ء، جانشين فرمانده کل قوا"سازندگی"يس جمھور و سرکردۀ دولت نظام، رئيس شورای عالی دفاع، رئ

آری، عنصری . ، ميليون ھا تن ديگر را آواره و بی خانمان نموده استاه و محروم را به مسلخ مرگ کشاندِانسان بيگن

ن نظام سنگ تمام گذاشته و ان، مخالفاُبند و در کشتار کمونيست ھا، مبارز غارت اموال عمومی و در بگير و بکه در

صحبت " نظام"، با "تريبون مردمی"ميليون ھا کودک را از فراگيری علم و دانش باز داشته است، اين روزھا از نبود 
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ِکس و يا کسانی اين روزھا از بی عدالتی ھای موجود درون جامعه، آه و ناله سر می دھند که ھزاران خانواده !! می کند
روشن است که اينگونه تقالءھا و پارس کردن ھای . خرين وداع با عزيزان شان شده اندآ داغدار، و مانعرا 

 مردمی، بل، به پايبندی به آرمان و منافع   ، نسبت به اوضاع ناھنجار و بستۀ سياسی جامعه، نه از سر»رفسنجانی«

ھمچون سپاه پاسداران، در دم و ی ئِرقيب حکومتی، نھادھا و ارگان ھابازی نگرفتن بيش از اين وی، توسط جناح ھای 

ً، صرفا و صرفا بر سر »رفسنجانی«ی ھمچون يت اين است که جنگ و دعوای عناصرواقع. دستگاه ھای اقتصادی ست ً

. ست"ءاالنبيا قرارگاه سازندگی خاتم"ل و سھم خواھی بيش از اين، از قرارگاه ھای زير مجموعۀ سپاه ھمچون وکنتر

و ديگر دار و » فسنجانیر«ه ھای متفاوت اقتصادی توسط سپاه پاسداران، صدای مدت ھاست که قبضه نمودن حوز

ِش را در آورده است؛ ارگان سرکوبگری که سال ھاست، به رکن اساسی اقتصادی درون جامعه تبديل گرديده دسته ھاي ِ
ی از بازسازی و ئبعد از جنگ ايران و عراق، بخش ھاوران در د"، و آنھم »رفسنجانی«قول ه ُاست، ارگانی که ب

  ".عمرانی کشور به عھدۀ وی گذاشته شده بود و آالن به کل ھم قانع نيست

 ميادين، ۀيشگاھی، توسعالل مخازن ذخيره و فرآورده ھای نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، صنايع پاودر حقيقت کنتر

نتقال آب، صنعت، معدن و صنايع بنادر و سازه ھای دريائی، تونل و سازه ھای زيرزمينی، راه و راه آھن، خطوط ا

ن و ارتباطات، فرودگاه ھا ولفيدنی، کانال و شبکه ھای آبياری و زھکشی، استحکام در ساخت و سازھا و عمرانی، تعم

ِو غيره باعث گرديده است تا سپاه پاسداران را در رتبۀ اول  دم و دستگاه ھا و نھادھای اقتصادی نظام جمھوری اسالمی ّ

نبايد ، جنگ و نبايست و نمی ۀ سران نظام در چنين بستری قابل توضيح ست و بنابر اين، عجنگ و مرافقرار دھد؛ آری 

که کمترين ناباوری از  ًرا، ھمرديف با جنگ و تضاد مردم با نظام جمھوری اسالمی دانست؛ مضافا اين تضاد آنان

، ھمچنين ن سيستم سرمايه داری اندادافعن منفعت مردمی نيست که اکثريت آحاد جامعه، خواھان حذف ماجانب مدافع

شک و شبھه ای در آن نيست که سران حکومت، صالحيت شان، بر گرفته، از افکار مردمی نيست و آگاه اند که يکايک 

آنھا را بر سر کار گمارده اند و جواز صالحيت تعرض به خواسته ھای کارگران و زحمت کشان را برايشان صادر 

  .  سيستم سرمايه داری را محفوظ نگه دارندنموده اند، تا طبقه و

ی با افکار و با خواسته ھای مردمی  کمترين نزديکي- تمامی عناصر و جناح ھای رنگارنگش  با - اين سيستم و نظام 

ندارد و مستحق به زير کشيدن است، به اين دليل که بنيۀ اين نظام، با سرکوب و با غارت اموال عمومی پی ريخته شده 

ويژه و در اثر فقدان رھبری سالم در درون ه ، و ب"انتخابات"ۀ حاين اوصاف به صالح نيست تا در بحبوبا . است

ی ھمچون وده ھا را مرغوب سياست ھای عناصرِجامعه، شيفتۀ افکار جناح ھا و عناصر وابسته به نظام شد و ت

تدبير و "و دولت » رفسنجانی«، »اتمیخ«، ھمۀ عناصر، جناح ھا و از جمله  اين نظام بناحق است.نمود» رفسنجانی«

ی، به قعر دريا ئُحکومتی، سوار بر کشتی بحران زدۀ نظام اند و روزی با طوفان عظيم توده " اصالح طلبان"و " اميد

، ھمچنين حقوق مردمی قرار می دھد"مدافع"و " ناجی"ِاين روزھا خود را در مقام » رفسنجانی«بی دليل . خواھند رفت

ًطبعا نگاه و حساب مردم، با نگاه و . ميان می آورده ی محرومان بئُتمام ، سخن از پايمال شدن حقوق پايه و با رياکاری 

ِنسبت به بی عدالتی ھای موجود درون جامعه، از زمين تا آسمان است و نمی توان با حمل پروندۀ » رفسنجانی«حساب  ِ
که خالصه اين . و بر ماھيت حقيقی خود سرپوش گذاشت، افکار عمومی را منحرف "یئنمامظلوم "سراسر جنايت، و با 

، در پی سر -رغم اختالفات و تضادھای جزئی   و علی-ی، مابين سران متفاوت نظام نيست و ھمۀ آنان تفاوت اساسي

دنبالۀ آنھا در پی قبضه نمودن اھرم ھای بيشتر حکومتی اند؛ تضادشان بر سر تصاحب بيش ه کيسه کردن، سرکوبی و ب

ن اموال عمومی، پس زدن جناح ھای رقيب و مھمتر از ھمۀ اينھا، طوالنی تر نمودن حاکميت منحوس رژيم وابستۀ از اي

  .جمھوری اسالمی ست
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  ٢٠١۶ بروری ف١٩

  ١٣٩۴ ]دلو [ بھمن٣٠

 

 

 
 


