
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Iran’s M. 

  
   شفق- ع
 ٢٠١٧ می ٢٠
  

  !که انتخابات نيست" انتخاباتی"
ی، که چند برابر شده  بلکه با أدر سيستم ديکتاتوری حاکم، پيروز انتخابات نه بر اساس تعداد آراء واجدين ر

آنھا " ميليونی"ی مردم بلکه به حضور أاسالمی نه به رصالحديد رھبری نظام مشخص می گردند و جمھوری 

با توجه به چنين حقايقی تنھا عوامفريبان و نيروھای ضد مردمی ھستند که باز ھم می کوشند مردم را . احتياج دارد

 آن تنھا مشروعيت دادن به کليت دستگاه ديکتاتوری ظلم و زور حاکم ۀی دادن در بساطی تشويق کنند که نتيجأبه ر

 .است

 ٭٭٭٭

رياست جمھوری گذاشته است، " انتخابات" نمايشاتی که جمھوری اسالمی بر آن نام ۀ دوازدھمين دورۀدر آستان

 در صدد کشاندن ء حاکم و نھادھا و نيروھای وابسته به آن ھستيم که با تمام قواۀشاھد تبليغات وسيعی از سوی طبق

ھستند، انتخاباتی که فاقد کمترين خاصيت يک " انتخاباتی"قھای ی دھندگان به پای صندوأتعداد ھر چه بيشتری از ر

  .  جاری بين المللی ستۀانتخابات آزاد و دمکراتيک حتی بر اساس معيارھای ناکامل ولی شناخته شد

س ديکتاتوری حاکم به روال دوره ھای پيشين به ميدان آمد و تالش کرد تا أدر راستای چنين کوششی رھبر نظام و ر

ی أمھم نيست به چه كسی ر"وی می گويد . ی دادن در کارزار انتخاباتی بسيج کندأ چه بيشتری را برای رمردم ھر

دھد اما  ی میأدر انتخابات ھركس به ھر نامزدي كه بپسندد ر"کيد می کندأو ت" است كه ھمه بيايند دھيد مھم اين می

خنان برای ھمه کسانی که ماھيت نمايشات پيام اين س". است ی أھای ر موضوع مھم، حضور ھمه در پاي صندوق

خامنه ای با زبان بی زبانی می گويد که تا چه حد . انتخاباتی جمھوری اسالمی را می شناسند کامالً آشکار است

اين ولی فقيه يعنی رأس . حضور مردم در پای صندوق ھای رأی برای او و رژيمش از اھميت برخوردار است

اھان آن است که مردم به پای صندوق ھای رأی بيايند تا آنھا ھم بتوانند اين توھم را ديکتاتوری حاکم بر ايران خو

ايجاد کنند که گويا دارای پايگاه مردمی می باشند و ھم به اربابانشان نشان دھند که از قدرت الزم برای کشاندن 

  .  ود مشروعيت دست و پا کنندمردم برای رأی گيری برخوردارند و در عين حال در ميان افکار عمومی نيز برای خ

ی دادن به کانديد دلخواه در حالی تحويل جامعه داده أبه حضور در پای صندوقھا و ر" ولی فقيه "ۀدعوت سخاوتمندان

می شود که رژيم جمھوری اسالمی در تمام دوران حکومت خود ثابت کرده که کمترين ارزشی برای آراء مردم و 

موران اين رژيم در زرين شھر شخصی را به جرم تالش برای أ اخيراً ماتفاقاً . تخواستھای مشروع آنھا قائل نيس
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اين موضوع عالوه بر اين که فقدان ھر گونه آزادی بيان و تبليغ نظر را . دستگير کرده اند" تحريم انتخابات"تبليغ 

 کشاندن مردم به پای يک بار ديگر در جمھوری اسالمی آشکار می کند بيشتر از آن نشان می دھد که برای رژيم

از سوی يک فرد يا يک دسته " تحريم انتخابات" صندوق ھای رأی از چنان اھميتی برخوردار است که حتی تحمل 

اما اگر خامنه ای و ديگر دست اندرکاران رژيم حضور مردم را می خواھند خودشان نيز به . کوچک را ھم ندارند

ی مردم نيست و می دانند که ھيچ أری اسالمی ميزان، به ھيچ وجه رسيستم انتخاباتی جمھو دانند که درخوبی می 

 تمامی نمايشات ۀاين امر را تجرب. يک از رئيس جمھورھای اين رژيم بر اساس رأی مردم بر سر کار نيامده اند

   . ثابت کرده است، سال گذشته بر پا کرده٣٨ی که جمھوری اسالمی در ئرسوا

 کسانی که به گونه ای منافع خود را در ۀ دست اندرکاران جمھوری اسالمی و ھمکارزار انتخاباتی کنونی که ھمه

گرو تداوم اين رژيم سرکوبگر و مدافع استثمارگران می بينند به راه انداخته اند، ما شاھد کارزاری جدی، پر محتوا 

پيشارو، نه "انتخابات " حاکم درۀو بزرگتری ھستيم؛ و اين نه کشاکشی محدود و مھندسی شده بين کانديداھای طبق

زورمداران تبھکار، بلکه کشاکش و مبارزه بين يک " معتدل"ی استثمارگران با جناح "اصول گرا"تنش بين جناح 

اين کارزار .  سال بر جان و مال و زندگی آنان پنجه افکنده اند٣٨ عظيم در زنجير در جامعه با اقليتی ست که ۀتود

 ما می باشد و اين آن نبرد ۀ ملتھب و تحت سلطۀ نيروھای اجتماعی در جامعھمانا مبارزه و کشاکش گسترده بين

اصلی است که ھم اکنون در اعماق ايران جريان دارد و تنھا با چشمان کاوشگر حقيقت می توان آن را ديد و لمس 

  .کرد

 بيکاران، کارتن  جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان، ارتش خاموشۀفرياد ھای خشم اکثريت استثمارگشته و له شد

که حيات شان با فقر و گرسنگی و بی خانمانی و مرگ تدريجی حاصل ... خوابھا و گورخوابان، کودکان خيابانی و 

اين آوا که در رويدادھای اخير، . ی بلندتر به گوش می رسدئ حاکم گره خورده ھر روز با آواۀاز تسلط سيستم پوسيد

دن آزادشھر، گورخوابان کرج و خاکستر نشينان حواشی کاخ ھای در جراحت و خونابه ھای اشک کارگران مع

حاکمان در سطح جامعه پژواک شد از عمق پوسيدگی مناسبات حاکم و ضرورت تغيير ساختارھای ظالمانه خبر می 

 سال گذشته و در جريان ٣٨آنھا در طول .  انتخابات حاکمان کاری نيستۀاين اکثريت عظيم را با بازار مکار. دھد

 زندگی وحشتناک خود با گوشت و پوست لمس کرده اند و به اين آگاھی دست پيدا ۀامی نمايشات مشابه در تجربتم

کرده اند که بھبود وضع و سرنوشت زندگی محنت بار آنان از طريق حضور در پای صندوقھای مارگيری رماالن 

  . حاکم تعيين نمی شود

 دستگاه سانسور و انکيزاسيون جمھوری ۀاری که در محاصر رجوع به نمودھای اندک ولی قاطع اخب صرفاً احت

اسالمی در رسانه ھای عمومی مجال ظھور پيدا می کنند کافی ست تا از ابعاد بيگانگی اکثريت توده با دستگاه رمل 

 در زير تيغ ديکتاتوری ھر فرصتی را ااين ھمان مردمی است که حت. و اسطرالب انتخاباتی حاکمان آگاھی يافت

 :آنھا اعتقاد دارند که. ی واقعی خود نسبت به جمھوری اسالمی و انتخابات ھايش بيان می کندأ نشان دادن ربرای

ی أھمه اومدن و فقط می خوان ر"، "يس جمھور در نمياد؛ دستشون برای ھمه رو شده؛ ھمه دزدنئاز دزد ر"

روحانی مردم را فريب داد؛ " ، "رق نمی کنهی بدم يا ندم فأمن ر...اينھا به خاطر جيبشان است " ، "بگيرن از مردم

اينقدر اينھا را ترساندند که ! يدئانتقادھای مردم را بگو"، "من بيکارم بچه ھام بيکارن"، " گرسنه اندمردم اکثراً 

يس جمھور مال آدمای پولداره برای جنوب ئاين ر" ، "ی داديمأما اشتباه کرديم ر"، "ت نمی کنن حرف بزننأجر

اشاره اين فرد " (چرا بايد اينجا که وايستادم زير پام طالست ولی باال بايد وضع اينجوری باشه؟" کنه ، شھر کار نمی

و باالخره " رو نمی شناسم) کانديداھا(من ھيچ کدوم اينھا " ، )به ثروت نفت و گاز و ديگر ثروتھای ملی ايران است
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ی بده أھر کی ر" ن در اين جمله منعکس می شود که ی واقعی اين خيل عظيم، خواست واقعی آناأدر پايان ابراز ر

  )لم کامل به لينک زير رجوع کنيد فۀبرای مشاھد!"(خدا وکيل خيانت به اين ملت کرده

   

حروم يکی از زنھای  کارتن خوابی که جمعيتشان بنا به آمار حکومت در در گوشه ای ديگر از اين فالت پھناور و م

 نمی دانم ی نداده ام، اصالً أمن تا به حال ر: " رسد نشسته و می گويد  ھزار نفر می۵اين قسمت از تھران به 

د فکر يک زنی مثل من بيشتر باي" ی دادن حق است؟ از کی تا حاال حق ما مھم شدهأحق؟ ر. شناسنامه ام کجاست

سالمت " اتفاقا ". و گرنه انتخابات برای من چيزی ندارد. من حقم اين است که گشنه نمانم، که می مانم. خانه باشد

  .از انتخابات نيست" ھيچ خبری" است که در اين قسمت از تھران ھخھم اعتراف کرد" نيوز

  

 ۀ اين ميدان نبرد، حافظان نظام يعنی ھمۀدر مقابل اين اکثريت عظيم توده ھای پر خشم و کين و به فرياد در آمد

 و ء سرمايه داری ايران قرار دارند که با تمام قواۀ حافظان سيستم گنديدۀحافظان نظام جمھوری اسالمی و ھم

 ۀھمين ھا در رابطه با مضحک. ضد خلقی و نکبت بار حاکم می کوشندامکاناتشان برای حفظ و تداوم مناسبات 

 انتخاباتشان ۀانتخاباتی شان در ھر دوره با نيرنگ و خدعه ای مردم را دعوت به شرکت و سوداگری در بازار مکار

 حاکم و در تبليغات جاری نيز شاھديم که اين تنھا خود نھادھای رسمی و اشخاص منتسب به سرمايه داران. می کنند

به تکاپو افتاده اند بلکه طيف گسترده " تنور انتخابات"کردن " داغ"يا سياستمداران مواجب بگير آنھا نيستند که برای 

 حاکم، روشنفکران نان آلوده ۀ برخی عناصر مغضوب طبقاای شامل اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی و حت

ديسی شان به زايده ی ھا که در جريان دگرئ توده – نظير اکثريتی یئ حاکم، و باالخره نيروھاۀخور و وابسته به طبق

 حاکم تبديل شده اند نيز در اين تالش ھا بسته به توان و استعداد خويش به طور ۀی از رژيم و طبقئو بخش اليتجزا

صندوقھای به ندای رھبر جمھوری اسالمی مردم را به پای " لبيک"سيستماتيک کار می کنند و تالش می کنند تا در 

  .  ی بکشندأر

 ۀن وضع نکبت بار موجود،  از جمله با تالش برای حقنه کردن داستان کھنه شدا نيروھای فوق الذکر، اين مدافعۀھم

، می کوشند تا "آيت هللا اعدام"يسی يا ئ جنايتکار آخوند رۀبه مردم و با استناد به چھر" بدتر"و " بد"انتخاب بين 

می کوشند تا اين دو . می باشد تزئين کنند" قھرمان اعدام"که خود ملقب به را  روحانی  تبھکار رقيب وی يعنیۀچھر

يسی جالد به دليل نقش اھريمنی ئدر حالی که کيست که نداند اگر ر. جالد را تافته ھای جدا بافته از يکديگر جا بزنند

ار وی در اين قتل عام يعنی  مورد تنفر به حق مردم قرار دارد، ھمک۶٠ ۀت مرگ در قتل عام دھأاش در ھي

تازه بايد . می باشد" ميانه رو و معتدل"مصطفی پور محمدی سالھاست که وزير دادگستری روحانی به اصطالح 

يسی و پورمحمدی اعضای آن بودند در شورای امنيت ملی ئت مرگ که رأيادآور شد که تصميم ھای جالدان اين ھي

مضافاً اين که روحانی درست از ھمين مسند يعنی از مسند . دبير آن بوديد قرار می گرفت که روحانی أئای مورد ت

 عربده می کشيد و دانشجويان ١٣٧٨ مردمی سال - یئدبير شورای عالی امنيت ملی بود که در جريان جنبش دانشجو

 ۀالل فريبکاراندر نتيجه تا آنجا که به استد. می کرد" تکه تکه کردن"مبارز و به پا خاسته برای آزادی را تھديد به 

ھيچ تفاوتی در پيشه " قھرمان اعدام"و " آيت هللا اعدام"باز می گردد، دو کانديد اصلی اين نظام يعنی " بدتر"و " بد"

و تخصص اصلی شان يعنی خدمت به استثمارگران و آزادی کشی و شکنجه و اعدام مخالفان و مبارزان نداشته و 

  .ندارند
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قبيل از نيروھای ضد مردمی مطرح می گردد عبارت از اين است که آنھا با قايل استدالل ديگری که از سوی اين 

 ۀباقی ماند"شدن ماھيت دمکراتيک ھر چند محدود برای نمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی، اين نمايشات را تجلی 

شود  ه چيز حل نمیی دادن ھمأبا ر" ما جا می زنند و اين گونه جلوه می دھند که ۀ تحت سلطۀدر جامع" دمکراسی

" انقالب فرھنگی"از اظھارات عبدالکريم سروش نظريه پرداز . ("ی ندادن ھيچ چيز حل نمی شودأاما با ر

جمھوری اسالمی و کسی که  چه پيش از مغضوب شدن و چه بعد از آن در خارج از کشور با چنگ و دندان از 

  )رژيم تبھکار و ضد خلقی جمھوری اسالمی دفاع کرده است

 انتخاب بين بد و بدتر که در شبکه ھای مجازی نيز ۀ عوامفريبانۀ مھم ديگری که بايد يادآور شد اين است که ايدۀنکت

 توسط عوامل حکومت اشاعه می يابد بر اين فرض استوار شده که جمھوری اسالمی به آراء مردم و شرکت وسيعاً 

 آراء خود بر ۀن نمايشات شرکت کنند قادر خواھند شد به قوکنندگان در انتخابات احترام می گذارد و اگر مردم در اي

چنين استدالل مردم فريبانه ای نيز جز تف کردن بر روی حقيقت نمی باشد و نه . ثير گذار باشندأسرنوشت خويش ت

در اينجا بی . ساله ھمخوانی ندارد، بلکه ناقض آن است٣٨تنھا به ھيچ وجه با واقعيات عينی و تجارب انتخابات 

مناسبت نيست تا با يادآوری برخی از نمونه ھای آشکار تقلبات سيستماتيک و رسوای انتخابات ھای گذشته بی پايگی 

  . انتخابات ھای جمھوری اسالمی نشان داده شودۀی دھندگان روی نتيجأايدۀ تاثير آراء ر

ی تاجزاده ديد که در رابطه با يک نمونه از تقلبات رسوای انتخاباتی جمھوری اسالمی را می توان در سخنان مصطف

ی در انتخابات أ درصد واجدين ر١٨٠ مطرح کرد که در شھرھای استان لرستان ١٣٧۶ ]جوزا[ خرداد٢انتخابات 

 معروف کروبی به رھبر در مورد ۀمثال ديگر نام!!!) یأيعنی نزديک به دو برابر تمامی واجدين ر. (شرکت کردند

نشان می دھد که چگونه باالترين " اظھر من الشمس"ست که چون مثال  ا١٣٨۴نتايج دروغين انتخابات سال 

نھادھای تصميم گيری جمھوری اسالمی بر اساس خواست رھبری در آراء ريخته شده دست برده و کانديد مورد 

گزارشات غير رسمی ھم نشان " :وی در بخشی از اين نامه می نويسد. يد را برنده انتخابات معرفی می کنندأئت

حدود ساعت سه بامداد شنبه بيست و ھشتم . ی ھستمأ اينجانب دارای باالترين ر ھا داد که در حدود نيمی از استان می

ی اينجانب را بسيار باالتر أھای رسمی ر  در سايت انتخابات آغاز شد، تمام آمارء که ثبت رسمی آرا]جوزا[خردادماه

 ٢۵ی بنده حدود أامداد که اينجانب به استراحت پرداختم، رساعت پنج ب. داد از ساير کانديداھای محترم نشان می

در ھمان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت . ی ساير کانديداھا کمتر از بيست درصد بودرأدرصد و 

دانستند اما  ھا، معدل بيست و پنج درصدی ثبت شده به نام اينجانب را مشکوک می و ھفتاد درصدی در بعضی استان

از حدود دو ساعت که از خواب بيدار شدم، مانند بيداری از خواب اصحاب کھف، دريافتم که ھمه چيز تغيير پس 

  ." کرده است

  

 ٢٠٠١در انتخابات سال " المللی دموکراسی و ياری انتخاباتی  بينۀمؤسس"مطابق گزارشات منتشره توسط 

 ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ (٢٠٠١ھا در انتخابات سال  تعداد ثبت نام شده"نيز بر اساس آمار رسمی منتشر شده ) ١٣٨٠(

گيری  تر از تعداد کل شھروندان در سن رأیبيش)  درصد١٢٫٩(ای  شکل قابل مالحظهه بود ولی اين آمار ب) نفر

  ".بود)  نفر٧٣٢،۵٨۵،٣٢(

 نيز برجسته تر از ھر زمانی روشن شد که دست اندرکاران حکومت ١٣٨٨و باالخره در نمايشات انتخاباتی سال 

و يس جمھور رژيم ئی گيری را با آراء تقلبی پر ساخته و محمود احمدی نژاد را به عنوان رأچگونه صندوقھای ر

در خود ... در ھمان زمان نيز تقلبات گسترده در استانھای لرستان و اصفھان و . ی مردم معرفی کردندأحاصل ر
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ی بيش از تعداد أ آنھا می توان به چاپ کردن تعرفه ھای رۀت حاکمه گزارش شد که از جملأرسانه ھا و محافل ھي

ی سيار که أگيری، اضافه ساختن صندوقھای ری أی، پر بودن صندوقھا از قبل از شروع رأجمعيت دارای حق ر

  . ی نظير اينھا اشاره کردئلی نداشت و ترفندھاوکسی بر آنھا کنتر

والن ؤ گروھی از کارکنان وزارت کشور به مسۀ گاردين در گزارشی به نامۀ روزنام٨٨" انتخابات"در ارتباط با 

  آمار مربوط به رأی دھندگان واجد شرايط عمداً والً ارشد، از جمله رھبر ايران اشاره می کند که در آن گفته شده ا

 ۵٨که وزارت کشور پس از اين،  اين گروه سپس با بيان اين. است  ميليون اعالم شده۵١٫٢ ميليون، ۴۶٫٣جای ه ب

چاپ کرد، وزارت کشور را به فراھم کردن زمينه برای ) یأ ميليون برگه اضافه ر١٢يعنی حدودا (ميليون تعرفه 

  .ب متھم کردندانجام تقل

ای در مورد   به نقش خامنه١٣٨٩ ]عقرب[ آبان۴وزير اطالعات حکومت يعنی حيدر مصلحی نيز در سخنانی در 

اند، وضعيت را  امروز مسيری که مقام معظم رھبری طراحی کرده: "نژاد اشاره نمود و گفت انتخاب محمود احمدی

  ."گيرد آيد و نظام در مسير درستی قرار می ار میاست که دولت نھم و دھم بر سر ک ای شکل داده به گونه

البته اين مثالھا تنھا به مثابه مشتی از خروار عنوان شده اند که به خوبی از ماھيت سيستم انتخاباتی جمھوری 

پيروز انتخابات نه بر اساس تعداد آراء اسالمی پرده بر می دارد و نشان می دھد که در سيستم ديکتاتوری حاکم، 

ی أی، که چند برابر شده  بلکه با صالحديد رھبری نظام مشخص می گردند و جمھوری اسالمی نه به رأ رواجدين

 با توجه به چنين حقايقی تنھا عوامفريبان و نيروھای ضد .آنھا احتياج دارد" ميليونی"مردم بلکه به حضور 

 آن تنھا مشروعيت دادن ۀنند که نتيجی دادن در بساطی تشويق کأمردمی ھستند که باز ھم می کوشند مردم را به ر

  . به کليت دستگاه ديکتاتوری ظلم و زور حاکم است

 انتخاباتی جمھوری اسالمی را انتخابات دموکراتيک جا می زنند اين حقيقت را از مردم پنھان ۀکسانی که مضحک

از جمله آن که . استدار  جامعه ای از پيش شرط ھائی برخورمی کنند که انتخابات آزاد و دموکراتيک در ھر

 حاکم آزادی تشکل ھای صنفی و سياسی، آزادی ۀزمانی می توان از يک انتخابات آزاد و دمکراتيک دم زد که طبق

 نظر و اعتقادت را پذيرفته و اين امور در قانون اساسی قيد شده ۀاتحاديه ھای کارگری، داشتن حق ابراز آزادان

ی ئ به مفھوم محدود بورژواای شھروندی  حتئد داشته باشند و حقوق ابتدانشريات و روزنامه ھای آزاد وجو. باشند

 حاکم بر ۀدر حالی که در چارچوب نظام سرمايه داری وابست. آن برای آحاد جامعه به رسميت شناخته شده باشد

 ءاکم با اتکا حۀکشور که ديکتاتوری ذاتی آن می باشد، نه تنھا ھيچ يک از پارامترھای فوق وجود ندارند، بلکه طبق

به يک ماشين سرکوب عريض و طويل چنان ديکتاتوری عريان و خفقان سيستماتيکی را بر جامعه اعمال می کند 

 شکل گيری و وجود ھر گونه نھاد که موجبات يک انسداد سياسی مطلق را فراھم کرده و ھمين واقعيت اساساً 

ی که با اتکاء به اصل واليت ئورديکتات. ساخته استی مستقل از حاکميت را ناممکن ئدمکراتيک و يا تشکل توده 

– خدا بر روی زمين می داند و ھر گونه کوششی برای برخورداری از حداقل حقوق سياسی ۀفقيه خود را نمايند

نتيجه در چارچوب چنين در . اجتماعی توسط توده ھا را با سد ديکتاتوری خود متوقف و سرکوب می سازد

شرط اول انتخاب شدن به مقام رياست جمھوری . تخابات آزادی نمی تواند سازمان يابدی ھيچ گونه انديکتاتوري

" نظارت استصوابی"و سپس گذشتن از صافی شورای نگھبان و .. و قبول مذھب خاص و " التزام به واليت فقيه"

الترين نھادھای تصميم يد باأئبه اين ترتيب نه نمايندگان مردم و يا احزاب مردمی بلکه تنھا مھره ھای مورد ت. ست

بگذريم از اين که در قانون اساسی . گيری امکان راھيابی به چنين پروسه ای به عنوان کانديد را پيدا می کنند
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" رجل سياسی"جمھوری اسالمی، رِژيمی که زن ستيزی يکی از مشخصه ھای بارز آن است از کانديداتوری 

  .   حاکم نيز امکان رئيس جمھور شدن نمی دھند استثمار گرۀصحبت شده و عمالً حتی به زنان طبق

اگر در يک نظام دموکراتيک . اما ضد مردمی بودن سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی به ھمين جا ختم نمی گردد

 حداقل به توده ھا اين حق به قول مارکس) ھنوز در کشورھای متروپل و کالسيک برقرار استکه ته مانده اش ( 

 که ھر چند سال يک بار از ميان نمايندگان احزاب حاکم يکی را به عنوان سرکوبگر خود در محدود داده می شود

در واقع، در . دور آينده انتخاب کنند، در ايران، ديکتاتوری حاکم حتی چنين حقی را ھم به توده ھای مردم نمی دھد

  . آن نام انتخابات می دھندايران انتصابات حکومتی وجود دارد که در فرھنگ ضد مردمی جمھوری اسالمی به

و باالترين نھادھای تصميم گيری " بيت رھبری"در سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی نخست ولی فقيه و 

يس جمھور آينده را معين ئسياستھای نظام در توافقات فی مابين و مطابق با ضروريات داخلی و بين المللی نظام ر

بديھی ست که برای اين ظاھر سازی در اين مرحله تمام . تی می دھندکرده و سپس به اين انتصاب ظاھر انتخابا

ی أتا تعداد بيشتری از ر  به کار می افتندء حاکم با تمام قواۀنھادھای حکومتی، اتاق ھای فکر و انديشه سازان طبق

يت و تالش برای تقو"، "یأاستفاده از دمکراسی و حق ر"، "انتخاب بين بد و بدتر"دھندگان را با ترفند ھائی نظير 

 انتخاباتی بکشانند و با ۀو به کار گيری ھر حيله و نيرنگ ديگری به پای صندوقھای از پيش پر شد" اصالحات

 بين المللی برای ديکتاتوری ۀويژه در صحنه به اصطالح ميليونی ديگر در انظار عمومی و ب" حماسه"ايجاد يک 

چنين است که  در سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی، مھم، . پوسيده و ضد خلقی خويش آبرو و مشروعيت بخرند

برای اين کار عالوه بر . ی نيست بلکه مھم استخراج آراء ھر چه بيشتر و بيشتر از صندوق ھاستأی واجدان رأر

مھندسی انتخابات و  پر کردن صندوق ھا و آمار سازی که يکی از تخصص ھای وزارت کشور جمھوری اسالمی 

اين روزھا اصالح بيھوده نيست که . کنند" گرم"انتخابات را به قول خامنه ای ھر چه بيشتر " تنور"ست بايد 

اين . کنندگان می دانند" تحريم"يسی بلکه از جانب ئعليه روحانی را نه از جانب ر" خطر"زاده طلبانی نظير تاج

ی که وزن أک سوم واجدين راظھار نظر ھا در شرايطی است که برخی آمار ھای حکومتی مدعی اند که حداقل ي

  .يک از کانديدا ھا رأی نمی دھند اجتماعی بزرگی محسوب می شوند به ھيچ

 تصميمی که گردانندگان نظام از مدتی پيش برای رياست ۀی گيری نتيجأدنبال پايان ره در يکی دو روز آينده و ب

می ثابت نموده که سياست ھای داخلی  حيات جمھوری اسالۀتجرب.  سال آينده گرفته اند علنی خواھد شد۴جمھوری 

اگر سياست و نياز امپرياليستھا خط تداوم . جمھوری اسالمی انعکاس سياست خارجی اربابان جھانی اش است

مذاکره و حفظ موقعيت و آرايش سياسی فعلی جمھوری اسالمی و پيشبرد نقش و وظايف فعلی اش باشد، روحانی 

 رژيم تبھکار جمھوری اسالمی در پست رياست ۀ وظيفه دار ادار،گان نظام سال آينده نيز از طرف گردانند۴در 

 ۀجمھوری خواھد بود و اگر قرار به تغيير وضع فعلی و پيشبرد سياست ھای امپرياليستی از طريق تغيير چھر

قيب جمھوری اسالمی به گونه ای ديگر باشد آنگاه روحانی بايد از پست رياست جمھوری کنار رود و جای او را ر

   .وی پر کند

 اکثريت آحاد ۀ توده ھا تغييری در خواست قلبی و ارادۀدر ھر حال پيروزی ھر يک از اين دشمنان قسم خورد

 ما، کارگران و زحمتکشان و قشرھای محروم که با تنی مجروح و زخم خورده با ھر آنچه که در توان دارند ۀجامع

سرنوشت انتخاب واقعی مردم ما دير يا زود ولی مطمئنا در . د دادبه مقاومت و نبرد با دشمنانشان مشغولند، نخواھ

  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٢٧ - . چنين نبردی رقم خواھد خورد

 


