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  ايران خلق فدائی چريکھای فعاالن :فرستنده

 ٢٠١۶ اپريل ٠٣
  

  ،"انتخابات مھندسی"
  ! اسالمی جمھوری انتخاباتی سيستم در ھميشگی امری

 

 وسيعی ۀفريبان عوام تبليغات شاھد ، خبرگان مجلس و اسالمی شورای مجلس انتخاباتی ايشاتنم ۀدور دھمين پايان با

 مطلقه واليت" رژيم "مردمی پايگاه" وسيع ابعاد ۀبار در شان تبليغاتی دستگاه و اسالمی جمھوری سردمداران که ھستيم

 راه به ]حوت[اسفند ٧ انتخابات "سالمت" و - حاکم عريان ديکتاتوری در ھم آن – "دمکراسی" وجود چنين ھم و "فقيه

 ، انتخابات تنور بودن سرد از آگاھی با ، انتخاباتی ۀمضحک از قبل روزھای در که اسالمی جمھوری رھبر .اند انداخته

 الف به اسفند ٧ انتخابات نتايج اعالم از پس بود، ورزيده اقدام نظام مخالفان حتی و مردم از یأر ئیگدا به توان تمام با

 صندوق به "یأر ميليون ٧٠" ريختن و "نفر ميليون ٣۴ شرکت" ادعای با و پرداخت شده اعالم نتايج مورد در گزاف و

 رفت پيش جا آن تا خويش ھای فريبی عوام در سپس ای خامنه .خواند "سالم" و "مردمی" را انتخاباتی ۀمضحک اين ھا،

گاه حرکتی سازماندھی شده برای تأثيرگذاری بر  م بوده و ھيچانتخابات در نظام اسالمی ھمواره سال" نمود مطرح که

ھمان گونه که انتخابات اخير سالم بود،   "کيد نمود کهأ سخنانش تۀوی در ادام".  انتخابات وجود نداشته استۀنتيج

ر رياکارانه ای دنبال چنين اظھار نظه ب" . نيز سالم بودند٨۴ و ٨٨ھای  ھای قبل، از جمله انتخابات سال انتخابات دوره

ن حکومت و آن ھا که با ا جناح ھا و حتی مخالفۀمقامات ديگر رژيم نيز ھر يک به صحنه آمده و  با ادعای شرکت ھم

محمدجواد الريجانی، . (خود جلوه دادندۀ دار و شکنج" پيروزی نظام"کرده بودند اين نمايش انتخاباتی را " قھر"نظام 

  )هئي قضاۀس ستاد حقوق بشر قوئير

" درخشيدن"ی و أ ميليون ر٧٠تا آن جا که به ادعاھای ولی فقيه ارتجاع حاکم و اعوان و انصارش مبنی بر ريختن 

باز می گردد تمامی گزارشات شاھدان عينی از حوزه ھا و حتی خود گزارشات ... ی گيری و أمردم در حوزه ھای ر

خالف ادعای ) بر تعدادی از حوزه ھای خاص متمرکز بودًگزارشاتی که اکثرا (منتشره توسط رسانه ھای تبليغاتی رژيم 

ی گيری به ويژه در مناطق أ انتخاباتی اخير در اکثريت عظيم حوزه ھای رۀخامنه ای و کساد بودن بساط مضحک

 سال گذشته به دنبال ھر ٣٧اين واقعيت حاکی از آن است که توده ھای ستمديده در طول . محروم تر را نشان می دھند

 جديدی را در زندگی سراسر محنت و رنج خود ۀنمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی کوچک ترين روزنيک از 

 شان به مضحکه ھای انتخاباتی ۀمشاھده نکرده اند که اين بار بخواھند برای تحقق مطالبات انباشته شده و پاسخ نگرفت

  !  رژيم دل خوش کنند 
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الم و مردمی نشان دادن نمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی در طول  خامنه ای برای دمکراتيک و سۀتالش مذبوحان

ھيچ يک از انتخابات " ثير گذاری بر نتايجأت"ای برای " دھی شدهحرکت سازمان"ه ھيچ سال ھای گذشته و ادعای اين ک

 سيستم انتخاباتی  ناپذير ازئی مھندسی انتخابات جزئی جداًوجود نداشته در حالی مطرح می شود که ھمه می دانند اصوال

ولی "اين امر تا آن جا يک واقعيت عينی است که مقامات حکومت و نزديکان و نمايندگان خود . جمھوری اسالمی ست

به طور مثال حجت االسالم .  ابا نداشته و ندارندئیحتی از عنوان کردن و دفاع از چنين کار ضد مردمی و رسوا" فقيه

" مھندسی انتخابات "ًاسداران ھمين چند سال پيش ، پس از حمله به تفکری که ظاھرا خامنه ای در سپاه پۀسعيدی نمايند

دی ". ( ذاتی ما مھندسی معقول و منطقی انتخابات استۀوظيف ":کيد کرد که به عنوان نيروھای مسلحأرا قبول ندارد ت

  )١٣٩١ ]جدی[ماه

 اسفند پرداخته که کوس ٧انتخابات " سالمت"ز گذشته از اين، رھبر جمھوری اسالمی در شرايطی به تعريف و تمجيد ا

 مزبور از بام بر زمين افتاده و نمونه ھای تقلبات ۀانتخابات اخير از ھمان فردای پايان مضحک" سالمت "ئیرسوا

بوده اند در اثر تشديد تضادھای " حکومت امام زمان"اخير در " انتخابات" نتايج ۀن کنندييسيستماتيک و آشکاری که تع

 نمايش اخير در حدی ست که صدای اعتراض نسبت ئیرسوا.  بين جناح ھای رژيم ھر چه بيشتر افشاء گشته انددرونی

و ھم نيروھای  وابسته " بازندگان"به غير سالم بودن و تقلب در انتخابات از سوی ھر دو جناح يعنی ھم محافل متعلق به 

خريد " ابعاد غير قابل کتمان ئیدنبال رسواه  شرق بۀال روزنامبه طور مث!  بلند شده است" انتخابات"اين " برندگان"به 

در برخی شھرھا "در شھرھا ، در جريان نمايشات انتخاباتی اخير مجبور به اعتراف به اين امر شد و نوشت که " یأر

د ملی از و يا قائم مقام حزب اعتما)  اسفند٨شرق " (شوند  ھزار تومان خريد و فروش می ٥٠ تا ٢٠ھا با قيمت  رأی

از " يک ميليون نفر"به منظور انتقال "  بيت المالۀبودج"برای صرف " اصولگرايان"و نقشه ھای " جلسات محرمانه"

  . و معماری نتايج خبر داد" یأر"روستا ھا به تھران برای دادن 

گان موسوم به  اسفند آن قدر ھويدا و وسيع است که نمايند٧از سوی ديگر ابعاد تقلب و دستکاری در انتخابات 

 نمايش انتخاباتی به ويژه در تھران معترض بوده و خواھان بررسی ۀبه شدت نسبت به نتايج اعالم شد" اصولگرا"

 رژيم از تھران ، ھنگام نشان دادن غير واقعی بودن نتايج اعالم شده، ۀنماينداز جمله اسماعيل کوثری . شدند" تخلفات"

در انتخابات " تخلف" گشود و از ءجايگاه نمايندگان ھم کيش خود در ليست آرا" ۀيکبار"ر ييزبان به شکايت عليه تغ

 ۀاين موضوع که آقای حداد عادل از رتب: "گفت" نامه نيوز"وی در گفت و گو با . شکوه کرد و خواستار بررسی آن شد

ال صريح ؤمقابل سھمين شخص در ".  نزول می کند جای تعجب و پيگيری دارد٣١ ۀسوم يا ھفتم به يکباره به رتب

م تقلب شده اما احتمال تخلف وجود دارد و بايد ئينمی گو"د تقلب شده با اکراه مدعی گشت ئيخبرنگار که آيا می گو

  ."بررسی شود و به صورت مستند پاسخ داده شود

ه ھای تھديد و ارعاب دست" اسفند از ١۶ ديگر رژيم از پلدختر نيز در صحن مجلس در تاريخ ۀعلی کائيدی نمايند

توسط آنان خبر داد " یأخريد و فروش ر"و " ی گيریأسازمان يافته اراذل و اوباش در سطح شھر و در حوزه ھای ر

  دادگستری آنۀس ادارئيس اطالعات و رئير" وی در مورد ھويت اين اراذل و اوباش گفت  .ر نتايج شدييکه منجر به تغ

  ".ھا را می شناسند

 ۀتنھا جلو" امام زمان"ھای حکومت   آن ھم با سازماندھی و زير چشم ارگانء آراۀاما خريد و فروش سازمان يافت

ھا اشاره  نمونه ھای ديگری که در زير به آن. کوچکی از پوشالين و ضد مردمی بودن نمايشات انتخاباتی اخير می باشد

منعکس می کنند که ديکتاتوری ی را شعبده بازي می باشند که گوشه ھای ديگری از ئی تمام نماۀينئمی شود ھرکدام آ
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به خورد افکار " نظام اسالمی"در " سالم"و " مردمی"و " انتخابات دمکراتيک"حاکم ھر بار می کوشد آن را با نام 

  :عمومی بدھد

 انتخابات ۀ در زاھدان نتيجء صندوق آکبند در آخرين لحظات شمارش آرا٣۵ ۀبنا به گزارشات منتشره با ورود يکبار

 منتخب مردم زاھدان به مجلس ۀبه عنوان نمايند"  غيبی امام زمانۀھدي" اصولگرا با اين ۀر کرده و نماينديي تغًکامال

  .  فرستاده شد

 فرمانداری مشھد در ًنھايتا" ءرقبا"دنبال اعتراض ه در مشھد با پيشی گرفتن نمايندگان جناح موسوم به اصالح طلب و ب

ال برده بودند، با ؤانتخابات در کل مشھد را زير س" سالمت"ر اطالعيه ای که د" اصالح طلبان" اعتراضات شديد ۀساي

در " التھابات"، اين تحوالت به "قانون "ۀبه گزارش روزنام. را برنده بازی اعالم کرد" اصول گرايان"خير، أدو روز ت

  .   خبر دادند که برخی از خبرگزاری ھا از تجمعات و اعتراضات در سطح شھر مشھدئیسطح شھر افزود تا جا

 ھزار ۶٣٠ً ی از کل حدوداأ ھزار ر٧۵ حذف  ۀدر کرج نيز اداره کنندگان بساط انتخاباتی جمھوری اسالمی تنھا در ساي

 ٢۵ تن از کانديداھای موسوم به اصولگرا را به حد نصاب ٢ ءموفق شدند تا  آرا" آراء باطله"ی دريافتی به عنوان أر

  .  حداقل مورد نياز برای رفتن به مجلس می باشد برسانند؛ رقمی که ءدرصد کل آرا

 اسفند، اين نتايج تکذيب شد و با ٨مجلس خبرگان، در تاريخ " انتخابات"ُدر استان کردستان يک روز پس از اعالم نتايج 

 و نه  بيت رھبری به عنوان يکی از منتخبين به مجلس خبرگان راه خواھد يافتۀمعلوم شد که نمايند" نتايج جديد "ۀارائ

  . برنده اعالم شده بودً که قبالئیکانديدا

 ھای نمايشات انتخاباتی ئیهللا احمد جنتی، دبير کنونی شورای نگھبان نيز يکی ديگر  از رسوا آيت"  انتخاب"چگونگی 

ھای ارتجاع  اين آخوند جنايتکار که به حق يکی از منفورترين مھره ھای حکومت و يکی از سمبل.  اسفند رژيم بود ٧

 توسط کار به دستان جمھوری اسالمی موفق شد ءجمھوری اسالمی ست بنا به روايت مردم تنھا با دستکاری آشکار آرا

 چنان در ميان عموم قوی ء دستکاری آرائیرسوا.  تا در لحظات آخر به عنوان نفر آخر به مجلس خبرگان فرستاده شود

. هللا سجادی عطاآبادی که نفر ھفدھم شده بود را نيز برانگيخت عنی آيتبود که حتی اعتراض يک مالی ديگر حکومتی ي

 و ءاعتراض خود را نسبت به تجميع آرا"  اسفند خطاب به شورای نگھبان نوشت١٢وی در نامه ای سرگشاده در تاريخ 

 بازشماری اين طبيعی است. شود اعالم می دارم  آن ھا به پيوست ارسال میۀ که شمارئیھا ھم چنين نسبت به صندوق

  ."ای را نسبت به سالمت انتخابات از بين ببرد  شبھات باشد و ھرگونه شائبهۀکنند تواند رفع ھا می صندوق

 جمھوری اسالمی و ۀنمونه ھای فوق تنھا مشتی از خروار ھستند که نشان می دھند اظھارات رھبر رژيم دار و شکنج

ت انتخاباتی توسط حکومت و ادعای دمکراتيک و سالم بودن ساير دولت مردان در مورد عدم سازماندھی نمايشا

 ساير مضحکه ھای انتخاباتی در جمھوری اسالمی تا چه حد رياکارانه و عوام فريبانه و پوچ ً اسفند و کال٧انتخابات 

  . است

ات دروغين  آن توسط مردم نشان می دھد که تبليغۀالبته نتايج واقعی شعبده بازی انتخاباتی رژيم و تحريم گسترد

سردمداران جمھوری اسالمی قادر به فريب اکثريت عظيم کارگران و توده ھای محروم ما برای جلب آنان به صندوق 

ھای مارگيری حکومت نگشته است؛ ھمان اکثريت عظيم و بی چيزی که ھر روز در جريان زندگی فالکت بار خويش 

 شان ۀُر و سرکوب وحشتناک جمھوری اسالمی را بر گردبار سنگين مصايب ناشی از نظام ضد خلقی حاکم و استثما

ی ست که چه در  ضد خلقيًآن ھا در تجارب عينی خويش دريافته اند که جمھوری اسالمی رژيم تماما. حمل می کنند

وظيفه ای جز سرکوب وحشيانه و دائمی مطالبات و خواست ھای " اصالح طلب"و چه در لباس " اصول گرا"ت أھي

در نتيجه آن ھا کوچکترين اميدی نه به رژيم سرکوبگر حاکم و . ق توده ھا را در مقابل خود نگذاشته است حهو ب انسانی
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نه نسبت به سيستم انتخاباتی ديکتاتوری حاکم و يا بازی در بساط انتخاباتی جمھوری اسالمی برای رسيدن به مطالبات 

ه ای برای ابراز نظر واقعی خود پيدا می کند ، با  عظيم ھر جا که کوچکترين روزنۀ عکس اين تودهب. شان ندارند

 ۀی واقعی خويش را به منصأخواست و ر... فريادھای مرگ بر جمھوری اسالمی و مرگ بر اصل واليت فقيه و 

گذشته از اين واقعيت، حتی رجوع به آمار تقلبی و دست ساز حکومت نشان می دھد که خود . ظھور می رساند

 درصد ۴٠ اعتراف می کنند که حتی بر اساس آمار سازی ھای آن ھا ، حداقل نزديک به ًاراسردمداران رژيم ھم اجب

  . آحاد اين جامعه در بساط انتخاباتی اخير شرکت نکرده و آن را تحريم کرده اند

بررسی تمامی تجارب انتخاباتی در چارچوب ديکتاتوری حاکم نشان می دھد که در جمھوری اسالمی يعنی رژيمی که 

 ما بوده و با اعمال يک ديکتاتوری عريان و خونين ۀ نيروی کار و ثروت ھای جامعۀی به استثمار و غارت وحشيانمتک

اين واقعيت را خمينی جالد از . مردم نبوده و نيست" یأر"ھيچ گاه " ميزان"از اين نظم ضد خلقی حفاظت می کند، 

 ميليون بگويند بله ، ٣۵اگر " معروف خود که ۀملھمان نخستين روزھای روی کار آمدن رژيمش با صراحت و در ج

 سال گذشته چه در مورد انتخابات ٣٧ھم چنين تجارب انتخاباتی . در مقابل چشم ھمگان قرار داد" من می گويم نه

گردانندگان اين رژيم در نشانگر آن ھستند که ... مجلس شورای اسالمی و چه در رابطه با انتخابات رياست جمھوری و 

 ۀرين ارگان ھای تصميم گيری نظام نظير بيت رھبری و شورای عالی امنيت ملی، نخست مطابق با نيازھای طبقباالت

ن کرده ييحاکم و سياست ھای امپرياليست ھای حامی نظام در ھر دوره، آرايش سياسی دولت و نھادھای سه گانه را تع

 در چنين مرحله .مردمی می زنند" انتخابات"رنگ و سپس در جريان يک نمايش انتخاباتی به اين انتصابات حکومتی 

ی دھندگان با توسل به ھر دسيسه و ترفندی ، به يک أای ست که ميزان مشارکت مردم و حضور ھر چه بيشتر ر

اولويت برای سران جمھوری اسالمی بدل می گردد؛ چرا که ديکتاتوری حاکم نيازمند آن است که حکومت خود را در 

ژه در سطح بين المللی دارای پايگاه مردمی نشان داده و از اين طريق برای خود مشروعيت دست و ويه افکار عمومی ب

درست به ھمين دليل يکی از برجسته ترين خطوط تبليغاتی تعقيب شده توسط رھبر جمھوری اسالمی و ديگر . پا کند

 ئی آن با کشورھای اروپاۀژيم و مقايس در صد شرکت کنندگان در انتخابات رۀمقامات حکومت در ھفته ھای اخير مقايس

 ئی کشورھاً جمھوری اسالمی نسبت به مثالۀبيشتر رژيم دار و شکنج" مشروعيت"ی و ئو ادعای داشتن پايگاه توده 

محمد جواد ظريف  جمھوری اسالمی، ۀبيھوده نيست که وزير خارج. است...  و فرانسه و المان و کانادا و امريکانظير 

و از اين طريق ادعای برخورداری جمھوری اسالمی از " انتخابات"سعی کرد با مشروع جلوه دادن  ليادر سفر به استرا

ايران تنھا کشوری در منطقه است که انتخابات برگزار می کند و : "پايگاه مردمی دست به فريب کاری زده و بگويد

 و ئیود را تخليه کنند ، نه با افراط گرای جبران کنند و خأمردم آن می توانند سرخوردگی ھای خود را با صندوق ر

 )٩٤ اسفند ٢٥ امريکاصدای " (.خشونت

اگر در کشورھای متروپل و نظام سرمايه داری غرب، صرف نظر از ھر تقلبی ھم که در جريان انتخابات پيش بيايد، 

را قائل می گردد که " حقی" استثمارگر حاکم ھر چند سال يک بار برای توده ھای استثمار شونده چنين ۀبه ھر حال طبق

ی خود تصميم أ با ر- و در شرايط غيبت احزاب کارگری و مردمی - حاکم ۀاز ميان دو يا سه حزب اصلی متعلق به طبق

بگيرند که کدام يک از جناح ھای استثمارگران برای چند سال آينده بر جان و مال و زندگی آن ھا حکم برانند، در 

 حاکم به دليل ماھيت وابسته اش و نياز به اعمال ۀ حاکم بر کشور ما ، طبقۀبستچارچوب نظام سرمايه داری وا

در نتيجه در چارچوب چنين .  به مردم تحت ستم را ندارد" حقی"ديکتاتوری عريان حتی ظرفيت اعطای چنين 

ان در پروسه ھای  اسفند نيز شاھد بوديم، به اصطالح نمايندگ٧، ھمان گونه که در جريان نمايشات انتخاباتی سيستمی

 انتخابات، ۀن صالحيت دست چين می شوند و سپس با اعمال نفوذ سيستماتيک مراکز قدرت در پروسيينظارت و تع
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 ظاھر انتخاباتی بخشيدن به ًدر يک کالم مھندسی انتخابات و نھايتا. اعالم می شود، ُنتايج صندوق ھای از پيش پر شده 

نه يک اتفاق بلکه امری ھميشگی در سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی بوده و انتصابات از قبل تصميم گرفته شده ، 

  . خواھد بود

ی که اين رژيم شکل کتاتوري جمھوری اسالمی نشان داده که در شرايط خفقان و ديۀ سرکوبگرانۀ سال سلط٣٧ ۀتجرب

. زادی بيان و حق تشکل می باشدداده ، جامعه فاقد بديھی ترين پيش شرط ھای وجود يک انتخابات آزاد از جمله حق آ

 ديکتاتور زده ھيچ گونه امکانی جھت برگزاری انتخابات واقعی وجود ندارد و به ھمين دليل بر ۀدر نتيجه در اين جامع

 ۀ جمھوری اسالمی ، ھر اسمی را می توان گذارد به جز انتخابات و امکان بروز ارادۀنمايشات رژيم دار و شکنج

  . مردم

در جمھوری اسالمی، شرکت در چنين نمايشاتی با ھر انگيزه و " انتخابات" ساله ٣٧ ۀيه بر تجرببدون شک با تک

جز بازی کردن در ... و " ی اعتراضیرأ"، "نه به ولی فقيه"، "ی سلبیأر"، "انتخاب بين بد و بدتر"توجيھی از جمله 

 ديگری در بر ۀمر ننگين آن ھا ، معنی و نتيجبساط انتخاباتی تبھکاران و دزدھای حاکم و قاتالن مردم و افزودن بر ع

بر چنين اساسی تمامی نيروھای آزاديخواه و آگاه که قلب شان برای آزادی کارگران و . نداشته و نخواھد داشت

زحمتکشان و بھروزی توده ھای دربند می تپد ، اين بار نيز با افشای نمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی به تحريم اين 

آن ھا به جای دلخوش کردن مردم به نتايج انتخاباتی که انتخابات ھم نيست ، مبارزات . ازی مضحک پرداختندشعبده ب

 ۀخود را در جھت تسھيل و برقراری شرايطی گسترش می دھند که در آن خواست واقعی و قلبی اکثريت آحاد جامع

 سرکوبگر جمھوری اسالمی و تمامی دار و يعنی خواست نابودی رژيم.  ما امکان تحقق و بروز پيدا کندۀتحت سلط

  !     آزاد و دمکراتيک و عاری از ھرگونه ظلم و ستمۀدسته ھای درونی اش برای رسيدن به يک جامع

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]حوت[ ، اسفند ماه٢٠١شماره 

  

 

 
 


