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  توفان -حزب کار ايران

 ٢٠١٢ اپريل ١٠

 

   مردم در نظام جمھوری اسالمی بی ارزش استرأی
  

بيند، بگويد  او گاھی مصلحت می. ن کندئيخواھد حق را تع ، يعنی کسی که میامام معصوم يعنی جانشين ولی فقيه«

 مردمط رأيجمھوری اعتبارش به رضايت اوست، مصلحت ديده که در اين ش  رياست انتخابات...  بدھيدرأیشما 

  ». بدھندرأی

  اح يزدیمصبهللا            آيت 

.  و امضای اوستواليت فقيهشود، ھمه اعتبارش به امر   میء که در کشور اسالمی اجرامقرراتیبه نظر ما تمام 

 را تصويب کرد؛ قانون اساسیکه امام  اين...  در يک مورد راضی نيست، ھيچ اعتباری نداردئینيم در جااگر بدا

 نکرده ءاست، اگر امضا  کردهءون او امضاکند، چ دھم اينگونه عمل کنيد و اعتبار پيدا می اين يعنی من دستور می

 نداشت، ھمانطور که شرعیدادند ھيچ اعتبار قانونی و   میرأی ھم مردمحتی اگر تمام . بود، ھيچ اثری نداشت

  ».خودش فرمود

  مصباح يزدیهللا آيت        

با اين ... شود  آن می و رضايت آنان باعث به وجود آمدنرأیدھند،   ھيچ مشروعيتی به حکومت فقيه نمیمردم«

  ».که به او مشروعيت ببخشد شود، نه اين  رھبری میکشف رأیای ب تحليل، انتخابات زمينه

  مصباح يزدیهللا آيت                                                                                                  

 مردم و انتخابات تره ھم رأی یارمروری بر ھمين نقل قولھا نشان می دھد که دستگاه جابر جمھوری اسالمی ب

اين ادعا که گويا .  انتخابات اين رژيم فرمايشی و تقلبی بوده استۀاين است که از ھمان بدو امر ھم. خورد نمی کند

 مردم را احمدی نژاد و خامنه ای دزديده اند، رأی انتخاباتی دموکراتيک بوده که ١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد٢٢انتخابات 

شعاری گمراه کننده بود که "  مرا پس بدهرأی"شعار . ادعائی کاذب است که افکار عمومی را به انحراف می برد

وضعيت انتخابات مجلس دھم . قرار می دادئيد أ مردم است، مورد ترأیمشروعيت اين نظام را که گويا برخاسته از 

  .نيز بھتر از آن نيست
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 مردم ھرگز اھميتی نداده است در مورد انتخابات اخير رأیحتی ھاشمی رفسنجانی عاليجناب خاکستری که به 

 مردم ساالری متذکر می ۀ مردمساالری، در  ديدار با رئيس و اعضای جبھۀبه نوشته روزنام ھشدار می دھد و

گر فضای انتخابات به گونه ای باشد که تريبون داران قصد زمين زدن رقيب را داشته يا مجريان و ناظران ا: "شود

بخواھند با ساليق شخصی و جناحی و نيز سوء استفاده از بيت المال رقيب را از ميدان به در کنند، نبايد انتظار 

اگر تنھا رضای افراد : "و يا در جای ديگر"  بپردازندئيد اقدامات آنانأداشته باشند مردمی که ناظر صحنه ھستند به ت

له اش مردم نيستند، بلکه خودی ھا أمسرفسنجانی ". و ساليق جناحھا را در نظر بگيريم، به زمين خواھيم خورد

  .ھستند و وی به صراحت طرح می کند که نگرانی اش از بابت از دست دادن قدرت سياسی است

دست آورده اند تا ه بل، به اتمام رسيد و ھواداران علی خامنه ای ظاھرا اکثريت آراء را بانتخابات با نتايج معين از ق

 ديگر اين انتخابات آقای الريجانی است که در مورد ۀبرند. را به کرسی بنشانند" آقا"در مجلس فرمايشی نظريات 

 که وی بايد نامزد رياست نظر می رسده ب.  انگلستان سخن می رودمامپرياليسنزديکی وی و خانواده اش به 

  .جمھوری بعدی بوده و به جای احمدی نژاد انتخاب شود

سر ھم کاله گذارده و " خودی ھا"از شواھد بر می آيد که حتی در انتخابات فرمايشی و غير دموکراتيک کنونی نيز 

در گرمسار . ض پرداختندخاطر تقلب در انتخابات به اعتراه در آمل مردم ب. ديگر دست برده اند در نتايج آراء يک

ورد و ا کافی نيرأی تو دھنی زدن به احمدی نژاد یارکه خواھر احمدی نژاد، نامزد نمايندگی مجلس شده بود، ب

 آورده بود، در حالی که انتظار رأی ھزار ٣ياد آراء کروبی انداخت که در محل تولد خودش ه احمدی نژاد را ب

 توھين مستقيم به کروبی بود و حاال ھمان ١٣٨٨ام احمدی نژاد در خرداد اين اقد. عمومی بسيار بيشتر از آن بود

احمدی نژاد چوب ھمان روشی را می خورد که خودش ھميشه در انتخابات .  احمدی نژاد نشسته استۀشتر در خان

نت کسی که به اصوليت خيانت کند روزی خواھد رسيد که گريبان خودش را اين خيا. ھای قبلی به کار برده بود

  . وی باقی نمی ماندیارخواھد گرفت و آنوقت ديگر زبان اعتراضی ب

آنھا در خانه . انتخابات اين دفعه فاقد شور و حال بود و حتی مردم نيز به خيابانھا نيامدند تا از حقوق خود دفاع کنند

  . ھا ماندند تا نشان دھند آنھا بی شمارند

 سانسور و ۀ نگھبان که وظيفیار نمايندگی توسط وزارت کشور، شودر انتخابات اين دفعه بعد از بررسی نامزدھای

بسياری نامزدھای نمايندگی را که " صالحيت"را به عھده دارد،  تصفيه نامزدھا و تقلب در انتخابات و حتی نتايج آن

 طبيعتاً . دباره به عنوان فاقد صالحيت رد کرد و تيغ تقلب را بر گردن انتخابات گذار يکه بودند، ب" مصلح"قبال 

می دانستند و تا کنون امضاء خويش را به زير اين روش گذارده " اصولگرا" آن فاقدين اصول، که خود را ۀھم

 نگھبان تنھا کسانی یارشو. بودند، ديگر نمی توانستند به اين نقض آشکار دخالت گزينشی در انتخابات اعتراض کنند

  .شده بودند"  صالحيتاحراز"را به بازار انتخابات نمايشی فرستاد که 

به اين جھت از .  تکرار شود١٣٨٨ خرداد ٢٢شدت ھراسان بود که شورش ه رژيم جمھوری اسالمی اين بار ب

افراد برگزيده خويش را از تن ٣۴۴٠گرمای بازار انتخاباتی کاست و تنھا ھشت روز  از چھارم تا دوازدھم اسفند، 

 بود خود را به مردم معرفی کنند و آنھا را ترغيب و تشويق نمايند ن کردهييفراخواند که طبق مقرراتی که دولت تع

نوع تبليغات به مجاز و غير . اما ھمين تبليغات انتخاباتی نيز مسخره و تحت نظارت بود. که در انتخابات شرکت کنند

 ۀر حوزدرج و انتشار مراتب حمايت مجامع و گروھھای ھ: "در فھرست اقدامات مجاز آوردند. مجاز تقسيم شد

انتخابيه در آمار تبليغاتی مجاز توسط نامزد نمايندگی به شرط وجود مستند مکتوب، تشکيل تنھا يک ستاد تبليغات 

انتخاباتی، نصب پالکارد توسط اقشار، گروھھا و احزاب و جمعيت ھا فقط در جھت تشويق و ترغيب شرکت مردم 
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ار تبليغاتی مجاز به صورت مشترک توسط نامزدھای در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان، استفاده از آث

 اسالمی، برگذاری اجتماعات با اخذ مجوز از مراجع ذيصالح، نصب آثار تبليغاتی مجاز یارنمايندگی مجلس شو

  ".  که از سوی شھرداری يا دھياری تدارک ديده شده استئیصرفا در مکان ھا

حتی الزم ھم نيست که مردم نام . ايندگی توسط مردم نيستدر اينجا بحث حاکميت بر سر حمايت از نامزدھای نم

فعاليتھای سياسی، اجتماعی، " مثبت "ۀ سابقیار فرد برگزيده مجاز ھستند و يا دا٣۴۴٠نمايندگان را که شامل 

ات ر و به اين جھت تبليغيياين افراد ھمه دستچين شده اند و اليتغ. فرھنگی می باشند و داليل صالحيت آنھا را بدانند

آش کشک خالته، "انتخاب آنھا به مصداق . را نبايد روی افراد متمرکز کرد که خوب يا بد آنھا قابل برگشت نيست

تشکيل تنھا يک ستاد تبليغات "نظر حاکميت ه ب. اجباری است و در حد اختيارات رھبر" بخوری پاته، نخوری پاته

جھت تشويق و ترغيب شرکت مردم جمعيت ھا فقط در انتخاباتی، نصب پالکارد توسط اقشار، گروھھا و احزاب و 

. معنی اين عبارات روشن است. مجاز است) توفان-تکيه از ماست"(...در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان

ن شده اند و مھم نيست که شما نامشان را بدانيد و يا ندانيد ييحاکميت به زبان بی زبانی می گويد که داوطلبان قبال تع

 یارمھم ب. انتخاب آنھا صد در صد است، حتی اگر کسی در انتخابات شرکت نکند. شان تبليغ کنيد و يا نکنيديارو يا ب

 ما، خود را در پشت شرکت وسيع مردم پنھان کنند، تا در ظاھر ۀما اين است که نامزدھای نمايندگی دست چين شد

است نه آزادی " شرکت وسيع تبليغاتی مردم"در اينجا سخن بر سر .  دست آورنده امر مشروعيت مردمی نيز ب

وزير کشور اعتراف کرد که ھدف از اين نمايش انتخاباتی مصرف خارجی آن است و نه اھميت دادن به . انتخابات

 رژيم یارب".  مردم در انتخابات دشمنان را زمينگير ساختۀحضور گسترد: "وی اظھار داشت.  مردمرأی

 مشروعيت و وفاداری مردم ايران ۀبه درج"  مردم در انتخاباتۀحضور گسترد"جمھوری اسالمی مھم نيست که از 

 ملت ايران جا ۀنسبت به جمھوری اسالمی برسد، بلکه مھم آن است که در افکار عمومی مردم جھان خود را نمايند

  . بزند

 يده دارد؛ يکی اينانتخابات از نظر ما دو فا«: مصباح يزدی در اين مورد کمی واضح تر سخن سر می دھدهللا آيت 

 مردم، آنھا خود را در ايجاد حکومت دينی سھيم خواھند دانست و در نتيجه بيشتر یارکه با برگزاری آن و توجه به آ

ھای مھم حکومت دينی تحقق  کوشند و آنگاه آرمان و بھتر در حمايت از نظامی که به دست خودشان تحقق يافته، می

 آنان یارکيد بر اھميت نقش مردم و آأ با ت– بنيانگذار اين نظام الھی -)ره(مام راحل ديگر اين است که اۀفايد. ابديی م

ا با تبليغات مسموم خود قصد داشتند، نظام اسالمی را مستبد جلوه دھند، ھمخالفان نظام را خلع سالح کردند، زيرا آن

  ».الفان از کار خواھد افتاد مخۀ مردم در اين نظام مورد احترام و اھتمام باشد، حربیارولی ھنگامی که آ

 آموزشی و پژوھشی امام ۀسسؤم، انتشارات ١ھا، ج  ھا و پاسخ يزدی، محمدتقی، پرسش مصباح: منبع(

    .)٣٣، ص ٧٧ز ئيخمينی، قم، پا

است به علت فھرست طوالنی آن صرفنظر " عناوين مجاز"که چند برابر " عناوين غير مجاز"ما در اينجا از ذکر 

ی اشاره می کنيم که تمام اين صحنه سازی ھا و ابزارھا، به خاطر آن به کار گرفته می شود تا از می نمائيم، ول

رژيم ھوادار شرکت وسيع مردم در انتخابات است تا اين وسعِت شرکت . شورش مردم و اعتراضشان جلوگيری شود

ھمين رژيم از شرکت وسيع مردم  عوامفريبی و تبليغاتی خويش در ايران و جھان قرار دھد، ولی ۀمردمی را وسيل

حضور وسيع مردم در انتخابات و . نيز می ترسد، زيرا می داند که اکثريت مردم ايران با اين رژيم موافقتی ندارند

حضور خيابانی آنھا، که گويای قدرت مردم است، می تواند به صحنه ھای اعتراضی نسبت به رژيم بدل شود و 

  .    رد رژيم به بار آویارنتايج عکس ب
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ئيد محمد خاتمی و علی اکبر ھاشمی رفسنجانی به عنوان أئيد اين نمايش انتخاباتی، که مورد تأسخنگويان رژيم در ت

 در صد ۶۴ط انتخاباتی يار ميليون واجدين ش۴٨.٢٨ن ساختارشکنی رژيم نيز بود، مدعی شدند که از تقريبا امخالف

 در صد مردم اين ٣۶اگر ھمين ادعا را مبنای داوری قرار دھيم . ط در انتخابات شرکت کرده اندياراز واجدين ش

  ). ميليون نفر١٧.۴يعنی ( انتخابات را تحريم کرده اند

ثير تحريم أن انتخابات و شھود از تاناظرکه  رژيم از شرکت وسيع مردم در انتخابات صحبت می کند در حالی

در ميان مردم آن حال و . ر انتخابات سخن می رانند مردم دۀانتخابات حوزه ھای انتخاباتی و عدم حضور گسترد

 نمايشات بر شمرده و یارولی رژيم ب. شور انتخاباتی ديگر وجود ندارد و به تقلبی بودن اين بازی ھا پی برده اند

 خود يک نمای یارن خويش را بيش از نصف جمعيت ايران جلوه می داد تا باموافقتبليغات مورد نياز بايد تعداد 

 و اروپا چنين جلوه دھد که گويا بيش از نيمی از جمعيت ايران ھوادار رژيم امريکايت خلق کند و به مشروع

البته رژيم می توانست اين تعداد را به نود درصد ھم برساند ولی با توجه به بی رونق . جمھوری اسالمی ھستند

  .  افی استش کيار در صد ب۶۴ھمان . بودن حوزه ھای انتخاباتی دستش زود رو می شد

که مردم را به صحت و مشروعيت   اينیار ب". ملت استرأیميزان ":  نوشته بودندرأیروی صندوقھای اخذ 

 رأی مدعی بودند، که ١٣٨٨حال آنکه ھمين رياکاران در انتخابات سال . انتخابات با موج وسيع تبليغاتی قانع نمايند

 یارانتخاب و مراجعه به آ«:  آنھا آقای مصباح يزدی می گفت رھبر ارزشی ندارد و تئوريسينۀمردم در مقابل اراد

 عمومی، مشروعيت نظام باطل یارآور نيست، تا با منفی شدن آ گاه مشروعيت مردم از ديدگاه عقيدتی ما ھيچ

  ».گردد

 آموزشی و پژوھشی امام خمينی، ۀسسؤم، انتشارات ١ھا، ج  ھا و پاسخ يزدی، محمدتقی، پرسش مصباح: منبع(

  .)٣٢، ص ٧٧ز ئي پاقم،

. البته در ھيچ نظام مذھبی مشروعيت مردمی نيست. در نظام جمھوری اسالمی مشروعيت ھرگز مردمی نيست

" گمراه" تصميگيری ھستند و بايد از جانب پروردگار و پيامبران وی رھبری شوند تا یار آزاد بۀمردم فاقد اراد

حکومت آن . رو ھستنده  حکومت جدا کنند با اين مشکالت روب رژيمھائی که نتوانسته اند دين را ازۀھم. نگردند

وقتی مشروعيت يک حکومتی از مردم آن کشور . دنيائی با حکومت اين دنيائی در تناقض کامل قرار می گيرد

 مردم حقوقی قايل نيست و حرف آخر را می زند، وقتی ولی فقيه به عنوان مستبد و فعال یارنيست، وقتی ولی فقيه ب

ش يارء حق وتو دارد و به مردم توھين می کند، انتخاباتش نه تنھا فرمايشی و رياکارانه است زيرا نتايج آن بمايشا

در چنين رژيمھائی ھرگز نمی تواند انتخابات آزاد و .  نيست بلکه رفتارش توھين مستقيم به مردم استءالزم االجرا

آن بخش از اپوزيسيون که ھميشه با فراخواندن .  استوجود آيد و ھرگز ھم در ايران وجود نداشتهه دموکراتيک ب

مردم به شرکت در انتخابات در تحکيم اين رژيم و دادن مشروعيت به آن کوشيده است در بی احترامی و توھين به 

رسميت ه س آن بأ انتخبات آزاد بايد مقدماتی فراھم باشد که در ریارب.  شخص ولی فقيه سھيم استۀاندازه مردم ب

اين حقوق از طريق احزاب و سازمانھای سياسی و اتحاديه ھای کارگری و پذيرش .  حقوق مردم قرار داردشناختن

می تواند اعمال ...  زندانيان سياسی و رفع سانسور و آزادی اجتماعات وۀتساوی حقوق زنان با مردان و آزادی ھم

يق مردم به شرکت در انتخابات دادن که اين مقدمات فراھم نيست شرکت در انتخابات و تشو تا زمانی. گردد

قات و تحقق يي رفع اين تضیار نيروھای کمونيست و انقالبی و دموکراتت مبارزه بۀوظيف. مشروعيت به رژيم است

تنھا بعد از تحقق اين حقوق است که می توان از مقدمات يک انتخابات آزاد سخن به . اين حقوق دموکراتيک است
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رسميت نمی شناسد، سخنانی ه  مردم حقی بیاراحت می گويد به اصل جمھوری اعتقادی ندارد، به به صرکرژيمی 

 زير تعويض کرد، رژيمی که ۀد جامنرا مان که بر زبان می راند مصلحت انديشانه بوده و ھر روز می شود آن

ببينيد .  آزاد برگذار کند نمی تواند انتخابات طبيعتاً ،سياست ماکياوليستی بخش جدائی ناپذير از ماھيت آن است

» اسالم«و نفرمود » جمھوری اسالمی«: ال کنيد؛ پس چرا امام فرمودؤممکن است س«: تئوريسين آنھا چه می گويد

اين رژيم در ادبيات سياسی اسمش ...  نفی سلطنت بودیارب» جمھوری «ۀ؟ انتخاب واژ»حکومت اسالمی«يا 

، جمھوريی که ھمه چيزش و »جمھوری دموکراتيک«ست، است، اما نه جمھوريی که در غرب ا» جمھوری«

پس ھدف . جمھوريی که محتوايش اسالم باشد!. ھای مردم باشد؛ نه  و ھوسءاختيارش در دست مردم باشد و تابع آرا

که در  است؛ نه اين» جمھوری«برقراری اسالم در يک نظام حکومتی است که امروز وقتی سلطنتی نبود، اسمش 

  ».آميز يک ھدف ديگری به نام جمھوری داشته باشيم اين تفکری است شرککنار اسالم ما 

  .)١٣٧٩ اسفند ١٧ پرتو سخن، ۀنام مصباح يزدی، ھفته: منبع(

نظر خامنه ای و يزدی و ھمپالکی ھای آنان پذيرش اصل جمھوری يک اقدام ه ب. معنی اين اعترافات روشن است

 آن بود تا مردم را فريب دھيم که مخالف سلطنت بودند و یارری بگزينش جمھو. تاکتيکی و نه اعتقادی بوده است

خاب جمھوری ھمان مصلحت انديشی اسالمی بود تا به موقع بزنيم انت. جو می کردند و ش جستيارجايگزينی ب

  .زيرش

 رژيم جمھوری اسالمی نمی. از اين روشن تر نمی شود حقوق يک ملتی را نقض کرد و از انتخابات آزاد سخن گفت

فھمد و يا خود را به سفاھت می زند که می تواند با اين روشھا سر مردم و امپرياليستھا و صھيونيستھای مکار و 

امپرياليستھا آنقدر انتخابات قالبی در سراسر جھان برگذار کرده و سازمان داده . گرگان باران ديده را کاله بگذارد

  .ب نمی خورنداند، که با اين ترفندھای رژيم جمھوری اسالمی فري

تنھا رژيمی می تواند از استقالل ايران دفاع کند و در مقابل زورگوئيھای امپرياليستھا و صھيونيستھا ايستادگی نمايد 

 بسيج مردمی ۀ تحقق دموکراسی که زمينیار ضد امپرياليستی بدون مبارزه بۀھيچ مبارز. که به مردمش تکيه دھد

 چپ امپرياليستھا در انزوای کامل خواھد ۀاگر تسليم مردم نشود، يا لقمرژيم جمھوری اسالمی .  ممکن نيست،است

  .  راه ديگری وجود ندارد. شد و يا بايد طوق نوکری آنھا را بپذيرد وبه شيوخ عربستان سعودی و قطر تعظيم کند
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