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 ! تکرار ھمان سناريو- در ايران ١٣٩٦ مضحکۀ انتخابات
ۀ الزم. ی برخوردار استئانتخابات در ايران آزاد نيست، تکرار اين مسأله در ھر انتخاباتی در ايران از اھميتی پايه 

  :يک انتخابات آزاد وجود يک سلسله شرايطی است که اھم آن به قرار زير است

   آزادی عقيده و آزادی بيان آن در ھر شکل و صورتی-١

 الزمۀ بيان آزاد، وجود مطبوعات آزاد، بدون مميزی مقامات اداری و انتطامی، نه تنھا بر روی روزنامه ھا و -٢

  . ھای تصويری و صوتی و شبکه ھای اجتماعی اينترنتی استمجالت سنتی بلکه بر روی تمامی رسانه

از اين رو، آزادی .   بيان اجتماعی عقايد، بدون حضور متشکل مردم و نيروھای سياسی آنھا امکان پذير نيست-٣

تشکل ھا و احزاب سياسی، سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگران و تشکل ھای مدنی جزو جدائی ناپذير شرايط يک 

  .   آزاد استانتخابات

  . چھارمين رکن اين شرايط، تضمين آزادی ميتينگ، اجتماعات و تظاھرات برای ھمۀ گروھھای مردم است-٤

 استفادۀ آزاد و مساوی از ھمۀ رسانه ھای دولتی و بی طرفی آنھا در مقابل گروه ھای موافق و يا مخالف دولت، -٥

  .م ھستند و بايد در خدمت ھمه مردم قرار گيرندچرا که اين رسانه ھا در درجۀ اول متعلق به ھمۀ مرد

 -  با نظام بورژوائیما در فرصتھای ديگر ھم گفته ايم که اگر از محدوديت ھای انتخابات پارلمانی در کشورھا 

دموکراتيک بگذريم، که در آنھا تقسيم قدرت بين اليه ھای مختلف بورژوازی در تحليل نھائی به اتکای قدرت سرمايه 

تبليغات وسيع انجام می شود، انتخابات در ايران تابع ھيچ يک از موازين و اصول دموکراتيکی که در اين و پول و 

 .کشورھا رعايت می گردد، نيست

ی ئقانون اساسی ايران که قاعدتاً می بايست ضامن و حافظ  پيش شرط ھای ذکر شده در باال باشد، با تمام اصول پايه 

آزادی ھا و حقوق را در چنبرۀ موازين شرعی و اسالمی و مشروط کردن آنھا به مخل و بازنگری شده اش، تمام اين 

جمھوری اسالمی با قراردادن واليت مطلقۀ فقيه با اختيار حکم حکومتی . نبودن با مبانی دينی، به بند کشيده است

شورای عالی يعنی حق وتو در رأس رژيم و نھادھائی چون شورای نگھبان و شورای تشخيص مصلحت نظام و 

امنيت ملی و به کارانداختن ماشين سرکوب سپاه پاسداران و بسيج و اطالعات و ساواما و دادگاه ھائی که گوش به 
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فرمان حاکمان ھستند، امکان ايجاد ھرگونه گفتمان دموکراتيک در جامعه و حداقل نتيجۀ آن يعنی تشکيل پايه ھای 

  . و درعمل از بين برده استنھادھای مدنی، سنديکائی و حزبی را در تئوری

در اين مورد .  که ماھيت واقعی رژيم استحکومت اسالمیرژيم، رويه ای است برای بزک کردن » جمھوريت«

موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است «: سخنان آخوند مصباح يزدی از روشنی بسيار برخوردار است

راساس دين اداره شود و ھم براساس رأی مردم؟ اگر روزی تزئينی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواھد ھم ب

او در اين مورد نظر خمينی را چنين » مردم دست به انتخابی زدند که با دين انطباق نداشت، آن وقت چه بايد کرد؟

 از کسانی که فرمايشات حضرت امام را در سخنرانی ھا و کتاب ھايشان ديده باشند، می دانند که امام«: تفسير می کند

لفظ حکومت اسالمی استفاده می کردند، اما از آنجا که واقعۀ انقالب در اين جھان اتفاق می افتد و جھان می خواھد 

بداند چه حکومتی در ايران قرار است سر کار بيايد، امام از ادبيات سياسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ 

نقل از (» ...ين يکی از زيرکی ھا و دورانديشی ھای امام راحل بودو ا... کردند که مورد توافق و فھم ديگران باشد

BBC ٢٠١٥مبر  سپت١٦ -فارسی.(  

اين در . ، سعی کرده که ھميشه تنور انتخابات را گرم نگه داردءبا وجود اين، رژيم جمھوری اسالمی از ھمان ابتدا

 ، رژيم ٥٧ و٥٦يش در سال ھای مردم ايران در خيزش خو. درجۀ اول به ماھيت انقالب ايران برمی گردد

ديکتاتوری شاه را با ھمۀ مظاھر فساد و ظلمش مورد حمله قرار داده بودند و در مقابل سقوط رژيم سلطنتی، 

اکثريت اين مردم از اين مفاھيم دارای درک مشخصی . خواستار جمھوری و دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند

ليسی رژيم شاه و نابودی تمامی ساختارھای دموکراتيک سياسی و ورکوب پ سال ديکتاتوری و س٣٠قريب به . نبودند

مدنی مستقل که می بايستی وظيفۀ روشنگری و ھمراھی اين جنبش را می داشتند، راھی برای کسب اين درک 

 روحانيت شيعه به رھبری خمينی، توانست، به اتکاء پايگاھھای سنتی خويش در ميان مردم اين. مشخص نگذاشته بود

در اين بود که اھداف واقعی خويش را راجع به حکومت » زيرکی و دورانديشی امام راحل«. خالء رھبری را پر کند

 در لفافه ای از لفاظی ھای عاريتی چون دموکراسی و جمھوری - رغم مکتوب بودن آنھا  علی–اسالمی و واليت فقيه 

ر مقابل مردم و مطالبات دموکراتيک آنھا و افکار د» انقالبش«رژيم تازه برای مشروعيت دادن به . مخفی نمايد

 اولين گام برای گذراز ١٣٥٨ ]حمل[ فروردين١٢رفراندوم . عمومی داخلی و خارجی به اين قالب عاريتی نياز داشت

با حذف . به تصويب رسيد» نه يک کلمه کم نه يک کلمه بيشتر«اين دو گانگی بود که در آن جمھوری اسالمی، 

 ءجای مجلس مؤسسان و وارد کردن اصل واليت فقيه در ابتداه  و تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسی برقيبان ليبرال

 به صورت واليت مطلقۀ فقيه، و تشکيل شورای نگھبان و مجمع تشخيص ١٣٦٨و تکميل آن در متمم اين قانون در 

  .  تھی گرديدامصلحت فراسوی مجلس شورای اسالمی، جمھوريت رژيم به کلی از محتو

دشمنی خود را با ھرگونه تحزب و تشکل » حزب فقط حزب هللا« با طرح شعار ءجمھوری اسالمی از ھمان ابتدا

، اقدام به انحالل و سرکوب تمام احزاب و سازمانھای مخالف کرد و در ءدر اين راستا ابتدا. دموکراتيک نشان داد

وقتی ھم که ضرورت ھای حل مسالمت آميز . مراحل بعدی تا پای انحالل تمامی تشکل ھای خودی ھم پيش رفت

گاه تا به امروز  رقابت ھا و اختالفات درونی، آنھا را به بازسازی پاره ای از اين تشکل ھا واداشت، اين امر ھيچ

گروھبندی ھای سياسی در جمھوری اسالمی اساساً، دوره ای و . جنبه ای پايدار و دائمی و ساختاری پيدا نکرده است

و از ھيچ گونه پايۀ اجتماعی برخوردار نيستند و به  ت طلبانه و تابع زمانبندی ھای انتخاباتی ھستندموقت و فرص

طور کلی در حالتی سيال، نه تنھا در درون جناح بندی ھای خودی، بلکه در رفت و آمد بين جناحھای رقيب قرار 

  .دارند
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د ساختن حوزۀ فعاليتھای سياسی در تمامی و محدو" غيرخودی"و " خودی" رژيم با تقسيم نيروھای سياسی به 

» خودی«نھادھای به اصطالح انتخابی از شوراھای شھر تا مجلس شورا و خبرگان و رياست جمھوری، به نيروھای 

با تأسيس نظارت استصوابی شورای نگھبان، برای حذف کانديداھای غير خودی، آرايش جديدی را در رأس حاکميت 

رت در جمھوری اسالمی طوری شکل گرفته که در آن ولی فقيه از قدرت مطلقه ای مکانيسم قد. وجود آورده ب

از » انتخابی«مقامات . برخوردار است و به کمک نھادھای مذھبی و نظامی رنگارنگ به اعمال آن می پردازد

ومتی نيز بر جناح اصالح طلب حک. نمايندگان مجلس گرفته تا رياست جمھوری در اين نظام تابع اين قدرت مطلقه اند

ی که خاتمی برای خودش تعريف می کرد، به اين امر اشاره نقش تدارکاتچي.  گاھی معترف استاين امر واقف و

ژيک آنھا با حفظ نظام گره خورده و ھراس آنھا از پائينی ھا به مراتب بيشتر از يولی از آنجا که منافع سترات. دارد

شعار اجرای بی تنازل قانون . ت، با اين تناقض رژيم کنار آمده اندباالئی ھا و جناح خودی مخالفشان در قدرت اس

ژيک را به خوبی بيان می کند و درعين ياساسی که توسط خاتمی و به ويژه موسوی مطرح شده، اين سازش سترات

سی، آنھا از طرفی می دانند که اجرای بی تنازل قانون اسا. حال نشانی از زبونی و دوروئی اين جناح حاکميت است

يعنی پافشاری بر قدرت انحصاری واليت مطلقۀ فقيه و تمام نھادھائی که وابسته به اوست، آن طور که در بند بند اين 

از سوی ديگر با تکرار لفاظی ھای قانون اساسی در . قانون و مصوبات مجالس و نھادھای رنگارنگ رژيم آمده است

 ذکرمحدوديت ھای آن، سعی دارند ماھيت آشتی ناپذير مورد آزادی ھای فردی و اجتماعی و جمھورمردم بدون

جمھوری اسالمی را با آزادی و دموکراسی بپوشانند و خود را ھمراه و مدافع خواسته ھای دموکراتيک مردم جا 

نتخابات برای آنھا محملی است که به واسطۀ آن، اصالح طلبان غير حکومتی و توده ھای متوھم و اقشار ميانی ا.بزنند

آنھا به اين نيروی ذخيره برای چانه زدن در باال و گرم کردن تنور انتخابات .  را به زير پرچم خويش بکشانندجامعه

  .  به آن و استفادۀ ابزاری از آنھا، سھم خود را از قدرت افزايش دھندءاحتياج دارند تا با اتکا

ئی اش، فرصتی برای رقبای اصالح طلب  قضا–امنيتی » کارنامۀ درخشان«حضور رئيسی در رقابتھای انتخاباتی با 

اگر امروز روحانی .  قضائی رھبران خويش را بپوشانند- و معتدلش فراھم آورده تا با حمله به آن پيشينه ھای امنيتی

 در ءدرآستانۀ انتخابات، عوامفريبانه از اعدام و زندان انتقاد می کند، خود را به فراموشی می زند که، از ھمان ابتدا

، در مقام ١٣٥٩اور و مقام امنيتی رژيم، در سرکوب مخالفان فعاالنه شرکت داشته است و در مرداد کسوت مش

گرھا را خوب است که در مراسم نماز  توطئه«: نمايندۀ سمنان در مجلس، اين پيشنھاد درخشان را مطرح کرد که

 پاکسازی گروھھا ھم ۀدر مسأل» .يشتری باشدثير بأثيرش، تأجمعه بياورند و بدار آويزان کنند تا مردم مشاھده کنند و ت

ھا را  ما بحمدهللا موفق شديم دو گروه مفسد منافقين و پيکاری.  تصفيه بوده استألۀ بعدی، مسألۀمس«: او اظھارداشت

در يک دھه بعد در پی » تمام عوامل مھم آنھا دستگير شدند. کردم ئی آنھا را شناساۀھم. در صدا و سيما متالشی کنيم

اينھا خيلی پست «:  ھمانند خاتمی دوباره بر ھمان مواضع پا فشرد و اظھار داشت١٣٧٨شورش دانشجوئی تير ماه 

لين نبود وؤاگر منع مس... تر و حقيرتر از آن ھستند که بخواھيم نسبت به آنھا تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم  

او در تمام » .کردند مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقالبی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه برخورد می

اين سالھا ھرجا اعتراضی عليه حکومت و دولت برپا بوده، جانب نظام و واليت را گرفته و از سرکوب خشن 

سردار لوله « ريبانه رقيب ديگر اصول گرايش، قاليباف راو اين در حاليست که عوامف. معترضان دفاع کرده است

او در اقدامی . کند» لوله«چرا که او می خواست جنبش دانشجوئی و دانشجويان مخالف را . خطاب می کند» ای

ت مجری فرمان اعدام ھزاران نفر از مخالفان جمھوری اسالمی در أديگر، مصطفی پورمحمدی، يکی از اعضای ھي

اش خوشحال   را به عنوان وزير دادگستری کابينه خود انتخاب کرد و گفت که از حضور او در کابينه١٣۶٧تابستان 
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اين حوزه از آنجا که در سر فصل مشترک باندھای مختلف رژيم ) ٢٠١٧ اپريل فارسی – bbcنقل قول ھا ار ( .است

و ھم با اين سابقه اش، خيلی پا پيچ قرار دارد خيلی مورد کنکاش اصول گراھای مخالف روحانی قرار نمی گيرد و ا

  . جناح مخالف نمی شود

ژی قدرت ي رژيم را به آستانۀ بحران سياسی عميقی کشاند، سترات١٣٨٨جلوگيری از تنش ھای انتخاباتی، که در 

رد صالحيت  احمدی نژاد، رئيس جمھور سابق . حاکم و ولی فقيه برای بستن روزنه ھای فوران خشم توده ھاست

رای نگھبان که دو بار مورد تأئيد ھمين شورا قرارگرفته بود، بدون ذکر دليل، در راستای اين سياست قابل توسط شو

 و از حمايت  گزينۀ روحانی که در نقطۀ تعادل بين اصالح طلبان حکومتی و اصول گراھا قرار دارد. فھم است

خوردار است، در اين دوره ھم شانس بسياری از اصالح طلبان غير حکومتی و متوھم به رفرمھای رژيم ھم بر

ابراھيم رئيسی و محمدباقر قاليباف، با وجود اين، درگيری ھای لفظی نمايندگان دو جناح، . پيروزی اش باالتر است

در انتخابات حضور يافته اند، با روحانی و ) جمنا(که ھر دو به نمايندگی از جبھه مردمی نيروھای انقالب اسالمی 

ھای مخالف جمھوری اسالمی يا  فارغ از قضاوت گروه. ، حدت تضادھای آنھا را نشان می دھدسايه اش جھانگيری

 از مردم، مناظره ھا و سخنان اخير کانديداھای فيلتر شده، به خوبی ناکامی و شکست جمھوری اسالمی را ئیگروه ھا

ندان گرفته تا عدم آزادی ھای از اعدام و کشتار مخالفان سياسی در خيابان و ز. در ھمۀ عرصه ھا نشان می دھد

سياسی و مدنی؛ از وضعيت وخيم اقتصادی که حاصل آن، تورم و بيکاری ميليونھا جوان جويای کار و تحصيلکرده 

و فقر و فاقۀ کارگران و  شکاف عظيم طبقاتی گرفته تا تخريب ھمه جانبۀ محيط زيست و منابع آبی؛ از رشد فساد 

ادی و از جمله افشاگری ھای مربوط به شھرداری تھران گرفته تا تبعيض ھای مالی درھمۀ ارکان اداری و اقتص

جنسی و قومی و مذھبی؛ گوشه ای از آسيب ھائی است که اين رژيم بر مردم وارد کرده است و رئيسی و قاليباف و 

يگر به افشای آنھا وجود آوردن آن نقش داشته اند و اکنون برای کوبيدن يکده روحانی در مقام پستھای کليدی آن در ب

البه ھای امروزشان برای مردم زحمتکش و ميھن، عوامفريبيی بيش نيست و بالفاصله پس از انتخابشان . پرداخته اند

  . فراموش می شود

اين اميد کاذب را تبليغ می کرد که گويا دولت او رسالت تخفيف  تضادھا و خشونت ھای » اعتدال«روحانی با شعار 

 تورم و کاھش شديد .دارد» اصالح طلبان«و » تندروھا«را با قرارگرفتن در نقطۀ تعادل بين دوران احمدی نژاد 

ھای اجتماعی، و بحران در توليد داخلی باعث شد  ارزش لایر، بيکاری و افزايش شکاف بين ثروتمندان و ديگر گروه

ھای اما راه .  رژيم و مردم بقبوالندھا خود را به عنوان يک راه حل به  خالصی از تحريمۀکه روحانی بتواند با وعد

المللی پول و سازمان تجارت جھانی و نتيجتاً تسريع  ھای صندوق بين حل او به  نزديکی بيشتر به سياست

واگذاری ده درصد از فعاليتھای وزارت آموزش و پرورش  (ھا و خدمات عمومی ھا و کارخانه سازی معدن خصوصی

، و نيز کشاندن )پزشگی به بخش ھای خصوصی و تعاونی در سال جاریو وزارت بھداشت و درمان و آموزش 

 قيمت با  پذير و ارزان ھای چند مليتی به ايران و بنابراين، ساختن نيروی کار انعطاف ھای خارجی و شرکت سرمايه

ی بحران  با اين وجود، چھار سال حکومت او نتوانست منحن.اصالح قانون کار و مقررات استخدام و بيمه محدود شد

 برابر کردن ٥⁄٢سال ٤ ميليون شغل در ٥وعده ھای قاليباف و رئيسی مبنی بر ايجاد  . و رکود را از سقوط برھاند

بيشتر به يک شوخی تلخ شبيه است تا يک برنامۀ جدی و تنھا از ... درآمد ملی در اين مدت و از بين بردن فقر و

  . ساخته است» !!امام زمانشان«عھدۀ 

قبالً ھم گفته ايم و بايد در اينجا دوباره تکرار کنيم، اين است که انتخابات در اينجا و يا ھر جای ديگری نکته ای که 

به شرطی که شرايط و زمينۀ طرح خواسته می تواند به يکی از عرصۀ ھای مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبديل شود، 
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در اين . ر مبارزۀ انتخاباتی به طور آزاد فراھم باشدھا و برنامه ھای نيروھای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنھا د

در اين عرصه نيز مثل .  در بارۀ گزينه ھای مختلف و انتخاب واقعی به وجود می آيدمذاکرهصورت امکان بحث و 

به شرط . ن کنندۀ عملی نتيجۀ مبارزه استييعرصه ھای ديگر مبارزه، در تحليل نھائی، اين توازن نيروھاست که تع

حداقل امکانات دموکراتيک، مبارزات مربوط به مجالس نمايندگی، شوراھای شھر و روستا و رياست وجود 

جمھوری در جوامع سرمايه داری، يکی از عرصه ھای مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است، عرصه ای است 

ر مجموعۀ مبارزات برای طرح و تبليغ خواسته ھايشان و افشای برنامه ھا و طرح ھای بورژوازی، و در کنا

پر .  اجتماعی آن کمک نمايد- اقتصادی و سياسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بھبود شرايط زيستی 

 سياسی و نھادھای مدنی -واضح است که ھرگونه پيشروی در اين عرصه، در گرو ايجاد تشکل ھای اقتصادی 

ت ھا نمی توانند به اين مبارزات روزمره و جزئی، چه در در چنان شرايطی پيشروان کارگری و کمونيس. خواھد بود

باشند و بايد قدم به قدم ھمراه با توده ھا برای بھبود ءکارخانه، چه در خيابان و چه در مجالس نمايندگی بی اعتنا

شرايط کار، افزايش مزدھا، کاھش ساعات کار، تأمين بيمه ھای اجتماعی، رفع موانع برای ايجاد تشکل ھای 

برای کارگران و زحمتکشان، دستاوردھائی که در اين عرصه و ساير . گری و نھادھای مدنی مبارزه نمايندکار

اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آيد، می تواند و بايد در خدمت رسيدن به ھدف نھائی يعنی سرنگونی نظام 

ه رفرميسم منحط و آنارشيسم  مخرب فقط در اين مسير است که می توان از درغلتيدن ب. سرمايه داری قرارگيرد

  .اجتناب نمود

اما در شرايطی مانند ايران که کوچک ترين امکانات و آزادی برای فعاليت احزاب و سازمان ھای غير دولتی وجود 

ندارد و حتی فعاليت بسياری از احزاب و جريان ھای طرفدار نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی ارتجاعی آن 

برای جريان ھای انقالبی و » شرکت در مبارزات انتخاباتی«وز محدود تر می شود، روشن است که نيز روز به ر

انتخابات يک رويداد . ی بی اعتنائی به روند انتخابات در ايران نيستااما اين به معن.  استا بی معندموکراتيک کامالً 

ن ھا و جريانات جدی بايد در بارۀ آن سياسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازما

از نگاه ما وظايف احزاب، سازمان ھا و جريان ھای انقالبی و دموکراتيک در قبال انتخابات . موضع داشته باشند

  : فرمايشی رژيم عبارتند از

رين حالت افشای ماھيت ضد دموکراتيک انتخابات رژيم و نشان دادن اين واقعيت که انتخابات در ايران در بھت) الف

چيزی جز تقسيم مجدد کارت ھای بازی بين گروه ھای مختلف طبقۀ حاکم نيست آن ھم به شرطی که آس ھا در دست 

 نظامی نزديک به واليت فقيه باقی بماند و توزيع بقيۀ کارت ھا نيز با تصويب جريان حاکم –جريان بوروکراتيک 

  ! باشد

رھنگی موجود؛ نشان دادن ريشه ھا و علل نابسامانی ھای توضيح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ف) ب

 اجتماعی موجود يعنی نظام سرمايه داری و –موجود در اين زمينه ھا؛ نشان دادن اين واقعيت که نظام اقتصادی 

روبنای سياسی و حقوقی آن که در شرايط کنونی رژيم جمھوری اسالمی اھرم ھای اصلی آن را در دست دارد منشأ 

  .ره روزی طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان در ايران ھستنداصلی تي

حل انقالبی و پيشرو در مورد مھم ترين مسايل سياسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ھای ارائۀ آلترناتيوھا و راه ) پ

م  اجتماعی و سياسی و فرھنگی حاک- و ارائۀ راه رسيدن به آنھا که چيزی جز مبارزۀ انقالبی با کل نظام اقتصادی 

  .نيست
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طرح خواست ھای مبرم برای مبارزات روزانه در زمينه ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی و برجسته ) ت

کردن پيکار سياسی با رژيم جمھوری اسالمی و سياست ھای داخلی و خارجی آن که بايد عرصه ای جدائی ناپذير و 

  .بنيادی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا در ايران باشد

که ھرگونه اميدی برای بھبود اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی طبقۀ کارگر و توده  نشان دادن اين) ث

، اميدی واھی و )حاکم يا غير حاکم(ھای زحمتکش از ھر جناح رژيم و به طور کلی از ھر بخش طبقۀ سرمايه دار 

  .بيھوده است و تنھا به تقويت بيشتر طبقات دارا منجر می شود

 تالش برای سازماندھی مبارزات گوناگون در عرصه ھای ياد شده در باال و به ويژه تالش در راه ايجاد حزب )ج

  .ی کارگران و ديگر زحمتکشانئانقالبی طبقۀ کارگر و سازمان ھای توده 

  

   

 

        

  

  

  

 
 


