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  ٢٠١٧ می ١۶
  

 طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پيش ِ رو 
جناح ھای مختلف حکومت و اصالح طلبان جنبش . بحث انتخابات فضای جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده است

يدن در شيپور تبليغات، سعی می کنند با جلب نظر مردم به رأی دادن، بازار انتخابات را داغ نگه کارگری با دم

موضوع انتخابات را به اولويت ھمۀ مردم تبديل کنند و طبق معمول از طريق افزايش مشارکت مردم اھداف .  دارند

 کارگر معدن زمستان يورت آزادشھر و ۴٣با بھره گيری از فضای موجود است که جان باختن . خود را دنبال نمايند

حادثه ای که بايد سيستم سرمايه داری و حکومت آن را به زير سؤال ببرد، به موضوعی کم اھميت تبديل گشته 

والن حکومت کم اھميت جلوه ؤبه فراموشی سپردن مرگ انسان ھای زحمتکش و خانه خرابی آنھا از نگاه مس. است

ين حوادث به بحرانی عليه رژيم تبديل نگردد، حتی از گسيل کردن نيروھای نظامی که ا داده می شود و برای اين

 قربانيان و مردم بومی و ۀ اعتراض خانوادۀتحت عنوان کمک رسانی و حفظ نظم و جلوگيری از گسترش دامن

  .افشای اين قتل عام و جنايت ھولناک صاحبان معدن، ھيچ ابائی ندارند

نائی از کنار اين فجايع جبران ناپذير عبور می نمايند و زندگی اکثريت توده ھای ن که با بی اعتمسؤوال ھمين 

ی برای ئ چاره جوۀ انتخابات، وعدۀزحمتکش جامعه را به فقر و فالکت کشانده اند در تبليغات دروغين و مشمئز کنند

اول جامعه را به :  اندحل سيه روزی کارگران و زحمت کشان را تبليغ می کنند، چه سناريوی مضحکی تدارک ديده

تباھی می کشانند، فقر و بيکاری را گسترش می دھند، شيرازۀ خانواده ھا را از ھم می پاشند سپس با بی شرمی تمام 

 افزايش يارانه و تخفيف ۀ سال يک بار برای جلب آرای ھمين توده ھای محروم شده و به تنگ آمده وعد۴ھر 

کارگران، فعاالن کارگری، زنان، ! ناشيانه و ناجوانمردانه ایگردانی چه صحنه . دھندمحروميت آنھا را سرمی 

ماعی محروم ترا از ھمۀ مواھب زندگی و حقوق اج... جوانان، دانشجويان و دانش آموزان، ھنرمندان و معلمان و 

مين  در ھامی کنند و ھر کسی که به شرايط نامناسب زندگی خود اعتراض نمايد به زندان محکوم می کنند، حت

 که اوج تبليغات نمايندگان رياست جمھوری و شورای شھر است، بسياری از فعاالن کارگری و مدنی به ئیروزھا

دادگاه احضار شده اند يا تحت تعقيب قرار گرفته اند، آنگاه در ھمين روزھای تبليغ انتخابات، عوام فريبانه حرف از 

با مصادرۀ قدرت، سياست خود را با اِعمال جنايت و ستم . آزادی مخالفان و برقراری دمکراسی در جامعه می زنند

به پيش می برند، آزادی ھای اجتماعی و سياسی را سرکوب می کنند، سپس برای عدم وجود آزادی اشک تمساح می 
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 ٣٨ تلويزيونی  دقت کنند و بھتر دريابند که در ۀکافی است توده ھای مردم به خيمه شب بازی ھای مناظر(ريزند 

  ). بوده اندوره ذشته با چه کسانی روبسال گ

کارگران و زحمتکشان آگاه و ھمۀ کسانی که وجدان و انديشۀ علمی را در داوری ھای خود به کار می گيرند خوب 

می دانند که ھرکدام از اين قدرتمندان  که بانگ وا آزادی سرمی دھند خود از  قاتالن آزادی ھای توده ھای مردم در 

.  روزھای انتخابات است که فقط مصرف تبليغاتی داردۀاين ترفند ھای مندرس ويژ. ون اندعرصه ھای  گوناگ

در جامعه .  تبليغ انتخابات و قدرت طلبی سرمايه داران و قدرت طلبان قرارگيردۀزندگی ما نبايد بازيچه و دست ماي

تريبون ھا و رسانه ھای تبليغی ای که قدرت سياسی و اقتصادی در اختيار بخش کوچکی از قدرتمندان است و تمام 

در انحصار بخش خاصی از صاحبان امتياز جامعه قراردارد، مضحک و خنده دار است که از آزادی انتخابات 

 که ھيچ توازنی ميان نيروھای سياسی جامعه برقرار نباشد و طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان ئیدر جا. صحبت کنيم

 و حزب سياسی خود برخوردار نيستند ئیز ھيچ تشکل طبقاتی مستقل سنديکاکه اکثريت جامعه را تشکيل می دھند ا

و کم ترين خواست طبقاتی آنھا با شديدترين سرکوب ھا مواجھه می گردد، وجود آزادی در ھمين جامعه توھمی 

مضحک تر آن است که، طبقه ای که . است که از مغز افراد پريشان فکر و مغرضان سياسی تراوش می کند

ت سياسی و اقتصادی و فرھنگی جامعه را در دست گرفته و زندگی توده ھای زحمتکش جامعه را تيره و سرنوش

طبقۀ کارگرھيچ . تار کرده است، از ما می خواھد که در انتخابات شرکت کنيم و در سرنوشت خود سھيم باشيم

يکی از معيارھای مھم شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات . داران و نمايندگان سياسی آنھا نداردقرابتی با سرمايه 

وجود حداقلی از دموکراسی و آزادی ھا و حقوق شھروندی است؛ وجود حداقل شرايطی است که غير حکومتی ھا 

اين حقوق شھروندی از . تبليغ کنندھم بتوانند نماينگانی داشته باشند و حرف خود را آزادانه بزنند و نظرات خود را 

  : نظر ما موارد زير را دربر می گيرند

  .  هدـعقيو ب ـمذھ، تـملياد، ژـن، يتــجنساز نظر ف صران ندوشھرمۀ ھ برابری حقوق -١

 .  تاـعتصابات و ااھرـتظت، اـجتماع، اتهھاـنوشت، اـمطبوعن، اــبيه، عقيدود نامحد آزادی -٢

 .  اـنجمنھو اهھا ـيدتحااب، ازـحد اوــجود ونامحد آزادی -٣

 .  صخاـشصی اخصوگی دــندر زلت دوخالت م د عد-٤

 .  تافرـمسو امت ـقال ــمح، شغلب نتخا آزادی ا-٥

 .  تاـتعرضص از خاـشر ااـكو كونت ــ مصونيت محل س-٦

ر ــيگ و د الکترونيکی، پيام ھاینولفیتت اـمكالم، اـھافتلگرـتی، پسی تهھاـبس، هھاـنامل وترـع كنـ من-٧

 .  صخاــشصی اخصوت اــتباطار

 . نتاـسبی دادم كتـحكون دـبص خاــشدن اكرانی ندی و زستگيرد منع -٨

چنان » انتخابات عمومی«ھنگامی که حکومت يک کشور به طور پيگير ضد دموکراتيک باشد و به اصطالح 

ست کشور به ھيچ تنزل کند؛ ھنگامی که در يک ن سياييتدارک و سازماندھی شود که نقش توده ھای مردم در تع

انتخابات عمومی ھيچ امکانی برای پيشبرد ذره ای از دموکراسی و منافع توده ھای مردم ممکن نباشد يا ھيچ 

تريبونی برای ابراز نظرات طبقات تحت سلطه و ابراز مخالفت با سياست ھای حاکم وجود نداشته باشد، اصولی 

زيرا اوالً کارگران آگاه عالوه بر نمايندگی منافع فوری . ه تحريم آن انتخابات عمومی استترين موضع کارگران آگا

 کارگر، نمايندگی منافع آيندۀ آن را نيز که عبارت از حل تضادھای اساسی جامعۀ موجود است به عھده دارند و ۀطبق
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 آينده نيز نبايد در معرض اين اتھام قرارگيرند ثانياً بايد از دامن زدن به توھم توده ھا خودداری کنند و ثالثاً حتی در

  .که در توھم آفرينی برای توده ھای مردم شريک طبقات حاکم و واپس گرايان بوده اند

آيا کسی در ايران وجود دارد که نداند رژيم جمھوری اسالمی يک حکومت دينی است؟ آيا روشن نيست که يکی از 

 ئیز يکديگر است؟ رژيم جمھوری اسالمی ھمچون دولتی دينی نافی جدا دين و دولت ائیپايه ھای دموکراسی جدا

آيا ھيچ کارگر آگاه انقالبی  يا دموکراتی در . دولت و دين است که يکی از پايه ھای دموکراسی را تشکيل می دھد

ايران مورد انتخابات عمومی در رژيم اسالمی مجاز به چشم بستن بر اين حقيقت است؟ وانگھی رژيم اسالمی در 

 زندگی توده ھای مردم ئیدر اين رژيم واليت مطلقۀ فقيه حاکم بر مقدرات کلی و جز. يک دولت اسالمی ساده نيست

است که ھيچ کسی که زبان مردم باشد نمی ) فيلتری(است و يکی از ابزارھای مھم آن، شورای نگھبان، پااليه ای 

  .تواند از اين صافی بگذرد

 در رژيم اسالمی صرفاً يک عوامفريبی محض در توده ھای مردم نيست، بلکه از عوامفريبی انتخابات عمومی

 ابزار و وسيله ای است برای تقسيم مجدد قدرت و ثروت بين  دو بخش حاکميت که جايگاه انحصاری دارند و ئیسو

به اصطالح ھر کدام می کوشند يکه تاز معرکه شوند و از سوی ديگر وسيله ای است برای نشان دادن اعتبار و 

  .مشروعيت نه تنھا رژيم اسالمی، بلکه اعتبار و طرف معامله بودن جناح خود در روابط بين المللی

ن جمھوری اسالمی و تأکيد آنھا برای به پای صندوق رأی کشاندن مردم ھمچنين با اين مسؤوال سخنان رھبران و 

اسالمی در منطقۀ خاورميانه حفظ شود يا ھدف صورت می گيرد که نفوذ سياسی، نظامی و ايدئولوژيک جمھوری 

 نظامی ايران که پرچم پان اسالميسم شيعی را به دوش می کشد در بازی -گسترش يابد و بوروژازی بوروکراتيک 

و نه » پيروزی«بازی پرخطری که نه . ھای خطرناک سياسی و نظامی با دست پرتر و با بلوف بيشتری وارد شود

، سيه روزی، اختناق بيشتر و مرگ و ويرانی در تمام منطقه، گسترش جنگ و شکست در آن حاصلی جز تباھی

روشن است که طبقۀ کارگر . ی نخواھد داشتئتروريسم و سلطۀ ارتجاعی اين يا آن قدرت ارتجاعی جھانی يا منطقه 

» خودی «و زحمتکشان ھيچ نفعی در چنين بازی ھائی ندارند و مبارزه با نظامی گری و ھژمونی طلبی بورژوازی

  .يکی از عرصه ھای حياتی مبارزۀ طبقۀ کارگر را به ويژه در شرايط کنونی تشکيل می دھد» غير خودی«يا 

  کارگران انقالبی متحد ايران

  ١٢٩٦ ]ثور[ ارديبھشت٢٥

  

 
 


