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 !انتصابات حکومتی و انتخاب واقعی مردم ما 
 ٣۴رژيمی که در طول . ری اسالمی ھستيمدر آستانه مضحکه انتخاباتی ديگری در رژيم سراسر ننگ و نفرت جمھو

 ضد مردمی خود ھرگز برای رأی و نظر مردم ارزشی قائل نبوده و ھدفش از به راه انداختن به اصطالح ۀسال سلط

اين رژيم تا کنون برای کشاندن مردم به . انتخابات تنھا فريب توده ھا و مشروعيت دادن به حاکميت ننگين خود می باشد

 رأی به ھر روشی از تھديد و ارعاب گرفته تا دست زدن به تاکتيک ھای مزورانه جھت قالب کردن پای صندوق ھای

ھمچنين . انتخابات ، مبادرت کرده است "مھندسی"انتصابات خود به عنوان انتخابات به جامعه و به قول خودشان برای 

  انتخاباتی آنۀ به شکست کشيده شدن مضحک و١٣٨٨ مردم مبارز ايران در سال ۀشاھد بوديم که پس از خيزش قھرمانان

 اين آوای -ھای به اصطالح مبتکرانه به کار برده بودند" مھندسی"ش مقادير معتنابھی که برای واقعی جلوه دادن-سال 

ارتجاعی با برجستگی بيشتری طنين انداز شد که حاکميت جمھوری اسالمی گويا حاکميت خدا بر زمين می باشد و لذا 

 .ی به انتخابات ندارد، موضوعی که امروز ھم از زبان بعضی از مرتجعين دم و دستگاه رژيم شنيده می شوداصالً نياز

با مروری به مضحکه ھای انتخاباتی اين رژيم در طول حياتش می بينيم صرف نظر از يک دوره در اوايل روی کار 

ک رژيم آمده و با بازی در بساط جمھوری آمدن جمھوری اسالمی که جريانات سياسی سازشکار و اپورتونيست به کم

 ً  اسالمی سعی کردند انتصابات رژيم را برای مردم انتخابات واقعی جا بزنند، ساليان متمادی از ميان مردم ايران عمدتا

عده ای از روی ترس و اجبار و يا مثالً برای مھر دار کردن شناسنامه اقدام به دادن رأی و شرکت در انتخابات می 

کارگزاران رژيم که کامالً متوجه ارتقای روحيه انقالبی در ميان توده ھای مبارز ايران شده ١٣٧۶اما در سال . نمودند

 خاتمی و اصالحات ۀبودند و خيزش ھای انقالبی آنان را پيش بينی می کردند در جھت مقابله با اين امر، پروژ

م با توسل به ريا و تزوير موفق به کشيدن تعداد بيشتری  وی را علم کردند؛ و بر اين اساس در آن سال رژيۀفريبکاران

 تير١٨مردمی با شکوه و قھرمانانه  -ولی ديری نگذشت که با خيزش دانشجوئی .به پای صندوق ھای رأی گرديد

 که جواب عملی توده ھای رنج ديده و آزادی خواه ايران به خاتمی فريب کار بود، ھمان تعداد رأی ١٣٧٨ ]سرطان[

با اين حال از زمان خاتمی به اين سو رژيم عالوه بر . يز متوجه شدند که گول چه تبليغاتی را خورده بودنددھنده ن

 مضحکه ھای انتخاباتی خود، جھت کشاندن حداقل قشری از خرده بورژواھای ۀکاربرد روش ھای معمول در ھم

 که در به ئی زيادی متوسل شده تا جاۀمرفه يا نسبتاً مرفه به طرف صندوق ھای رأی، به تاکتيک ھای فريبکاران

، حتی برای کانديداھای "انتخابات"به منظور فريب مردم و واقعی جلوه دادن آن١٣٨٨اصطالح انتخابات سال 

  .  تلويزيونی ھم ترتيب دادندۀانتصابی رژيم مناظر
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سوائی انتخابات به قول  انتخاباتی جمھوری اسالمی در شرايطی برگزار می شود که با توجه به رۀامروز اما مضحک

که به بستری برای رشد مبارزات قھرمانانه و تا پای جاِن کارگران و زحمتکشان و  ١٣٨٨خودشان مھندسی شده سال 

 جمھوری اسالمی تبديل شد، اين رژيم حتی قادر به کشاندن فريب ۀنيروھای آزاديخواه جامعه با رژيم دار و شکنج

 سرد و يخ زده خرداد کامالً ٢۴ رأی نيست و به ھمين دليل ھم تنور انتخابات خوردگان سابق ھم به پای صندوق ھای

شان  دست ارتجاع که تمام دغدغه و منافعه پيش رو تا حدی ست که برخی ار مرتجعين قلم ب" انتخابات"ئیرسوا. است

ا به سردمداران چگونگی حفظ اين نظام استثمارگر می باشد با بيم از وضعيت موجود و پتانسيل اعتراضی توده ھ

و ستيزھای سياسی معنا   در حال حاضر انجام انتخابات در ايران با اين حد از تنش"می کنند که " نصيحت"رژيم

و . کنند" تفاھم فرا انتخاباتی"با يکديگر" حکومت"بھتر است که سردمداران"رقابتی"و به جای يک انتخابات" ندارد

ال قرار گرفت، اکنون ؤت يا غلط اساس انتخابات در ذھن عده ای مورد سدرس٨٨بعد از انتخابات که  با توجه به آن"

 ٢٢ - سايت فرارو گو با  و عباس عبدی در گفت (."بايد اساس بازسازی انتخابات توجه حکومت را جلب کند

  )ارديبھشت

سل به ھر حيله و توطئه در چنين شرايطی است که دستگاه ھای تبليغاتی جمھوری اسالمی وسيعاً به راه افتاده اند تا به تو

برجسته کردن اختالفات درونی رژيم و يا سرمايه گذاری بر روی نفرت مردم از سردمداران جمھوری ای از جمله با 

 به خصوص که خامنه ای از پيش متذکر شده و - تنور انتخابات يا در واقع انتصابات يخ زده اش را گرم سازنداسالمی

  .  در آن شرکت خواھند کرد٨٨تب بيشتر از به اصطالح انتخابات قول داده است که تعدادی به مرا

واقعيت اين است که با شدت گيری تضاد عميق کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای دربند ايران با رژيم حاکم و 

ه آن ھا انعکاس اين واقعيت در ميان باالئی ھا، حدت تضادھای فيمابين جناح ھای درونی رژيم به جائی رسيده است ک

شدت تضاد بين باالئی ھا به حدی است که ولی فقيه به مثابه رأس ديکتاتوری . آشکارا به يکديگر دندان نشان می دھند

 کانديدا شدن در ۀھای رژيم ھم اجاز"خودی"حتی به بخش ھائی از )ديکتاتوری طبقه سرمايه دار وابسته ايران(حاکم 

تی دستگاه ھای تبليغاتی ضد خلقی از يک طرف می کوشند دعوای جناح بر اساس چنين واقعي. انتخابات را نمی دھد

بر سر منافع خويش و برای پياده کردن طرح ھای خود جھت به انقياد کشيدن ھر چه بيشتر توده ھای تحت (ھای رژيم 

را به پای را از نوع مبارزات انتخاباتی در غرب جلوه دھند و به اين ترتيب قشرھائی از آحاد جامعه ) ستم ايران

صندوق ھای رأی بکشانند و از طرف ديگر با استفاده از نفرت مردم از سردمداران رژيم به اين فريبکاری متوسل می 

شوند که در صورت عدم شرکت مردم در انتخابات، فالن فرد منفور قدرت را به دست خواھد گرفت و بھتر است آن ھا 

با توسل به چنين حيله ھائی مبلغين رژيم سعی . رأی بدھند" بد" مھرهحکومت، به"بدتر"برای کوتاه کردن دست آن مھره

انتخابات خود را برای مردم واقعی جلوه داده و اين طور وانمود کنند که گويا به راستی اين يا آن ۀ می کنند مضحک

  .مرتجع جنايتکار با رأی مردم روی کار می آيند

، در شرايط ر طول حيات طوالنی جمھوری اسالمی برگزار شدهھائی که د"انتخابات"ۀ  ھمۀبا عطف توجه به تجرب

که البته ھمگی ھم مرد ھستند چون زن ھا از حق  ( کانديدا ھاۀھمفقدان آزادی بيان و اجتماعات، و در شرايطی که 

  بايد از فيلتر نظارت استصوابی شورای نگھبان عبور کنند و تنھا)انتخاب شدن به عنوان رئيس جمھور محروم اند

کسانی ھم امکان عبور از اين فيلتر را پيدا می کنند که به اسالم، قانون اساسی نظام و واليت فقيه باور داشته و التزام 

، واضح است که نيازی به تأکيد روی اين امر نيست که آن چه به عملی خود را به آن اعالم و در عمل نشان داده باشند

. شود کمترين تشابھی به انتخاباتی ندارد که در کشورھای غربی برگزار می شودعنوان انتخابات در ايران از آن ياد می 

بگذريم از اين که انتخابات در غرب ھم اگر چه با سيستمی ديگر و در اوضاع و احوال متفاوت از ايران صورت می 

ر آن انتخابات ھم چرا که د .گيرد ولی در ھر حال پاسخ گوی نيازھای واقعی کارگران و مردم کشورھای غربی نيست
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 استثمارگر حاکم رأی دھند و آن ھا نيز جز به ۀمردم تنھا اجازه می يابند ھر چند سال يک بار به اين يا آن نماينده از طبق

  . کار اعمال ستم و استثمار در جامعه و تداوم سياست ھای امپرياليستی در ارتباط با کشورھای تحت سلطه نمی پردازند

 جمھوری اسالمی به گونه ای که خوِد سردمداران رژيم ھم به آن ۀ است که در ايران تحت سلطآن چه واضح است اين

ن شده يي تعۀ، پيشاپيش بر اساس نقش"انتخابات"نه فقط کارزار تبليغاتی. شده است" مھندسی"اعتراف می کنند انتخابات،

ی و تأئيد ولی فقيه پيش می رود، بلکه اين امر که چه کسی بايد به نام رأی مردم، از صندوق ھا بيرون توسط رھبر

بر اين مبناست که ھيچ عاملی، نه . معلوم و مشخص می گردد)ولی فقيه(کشيده شود از قبل توسط رأس ديکتاتوری حاکم 

. چه کسی به رياست جمھوری برگزيده می شود، نداردتعداد شرکت کنندگان و نه رأی آن ھا کمترين تأثيری در اين که 

 انتخاباتی به جائی کشيده شده که گاه دست اندرکاران جنايتکار رژيم خود با وقاحت به ماھيت ۀ اين مضحکئیکار رسوا

تی پيشارو  خامنه ای در سپاه پاسداران رسماً و با بی شرمی تمام در مورد نمايش انتخاباۀمثالً نمايند. آن اعتراف می کنند

آن می باشد؛ و يا امام جمعه مرتجع مشھد، احمد علم الھدی، مدعی می شود که " مھندسی"مطرح می کند که وظيفه سپاه

 ميليون؛ در وھله نخست صفر است و آن چه که به اين ٢۴٠ ميليون و چه ٢۴تعداد آرای يک رئيس جمھور چه : "

 ضمن جالب است بدانيم که اين سخن دارای زمينه ای است که خود در." صفر ھا وزن می بخشد، تنفيذ مقام واليت است

موضوع از اين .  جمھوری اسالمی را آشکار می سازدۀشدن انتخابات در ايران تحت سلط" مھندسی" ديگرۀبه گون

ارت ، احمدی نژاد را برنده آن اعالم نمود، وز" ولی فقيه"در انتخابات قبلی که رژيم با ھزاران تقلبقرار است که 

کشور جمھوری اسالمی برای مشروعيت مردمی بخشيدن به رژيم و انتخاباتی که خود از اساس فاقد مشروعيت بود به 

 ميليون نفر به احمدی نژاد، که ٢۴ ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده اند که از اين تعداد ۴٠دروغ تبليغ می کرد که 

 ميليون را که آن ٢۴ مشھد ھمينۀامروز امام جمع .ی داده اندأاست، ر می گفت به افکار وی نزديک تر خامنه ای رسماً 

تا  .اعالم می کند"صفر"ن خود می کوبيد را فاقد ارزش و امی داد و آن را بر سر مخالف" پز"روز جناح حاکم به آن

ی دھد به ی جلوه مأ ميليون ر٢۴ضمن اين که روی احمدی نژاد را کم کند که ھر روز خود را منتخب مردم و صاحب

 مشھد ۀواقعيتی که البته خود آن ھا بھتر از امام جمع .بقيه کانديداھا ھم حالی کند که بدون حمايت ولی فقيه ھيچ کاره اند

البته به اين نکته ھم بايد توجه داشت که اين سخنان در عين حال که اعتراف ديگری است مبنی بر اين  .بر آن واقف اند

ن رژيم پشيزی ارزش ندارد، در شرايطی مطرح می شود که سردمداران رژيم دريافته اند که رأی و نظر مردم برای اي

  . قبلی را ھم به سختی می توانند به پای صندوق ھای رأی بکشانندۀکه حتی قشر مرفه خرده بورژواھای فريب خورد

زاری مضحکه ھای  جمھوری اسالمی انتخابی در کار نيست و ھدف رژيم از برگۀواقعيت اين است که تحت سلط

انتخاباتی اش مشروعيت دادن به حکومت ضد مردمی خويش از طريق کشاندن مردم به پای صندوق ھای رأی و نشان 

اين واقعيت را خامنه ای با اصطالحات .  خود می باشدۀدادن تعداد رأی دھندگان به مثابه مؤيدين انتخابات مھندسی شد

با توجه به "!  سياسی و اقتصادیۀسال حماس"آن ھم در "حماسه آفرينی"برای" حضور جھادی: "زير بيان کرده است

تحريم پاسخ قطعی به انتصاباتی است که طی آن ھم به شعور مردم توھين می شود و ھم چنين واقعياتی مسلم است که 

مضحک انتخاباتی به واقع، بھترين روش جھت مقابله با سيستم . شود  آن ھا با وقاحت تمام لگد مال قدرت حاکم میۀاراد

رژيم، عدم شرکت در آن می باشد که خود به مثابه تالشی برای نشان دادن ھر چه بيشتر عدم مشروعيت ديکتاتوری 

  . حاکم به ھمگان می باشد

 انتخاباتی رژيم مانده دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی می کوشد به ھر ۀبی شک در فاصله ای که به برگزاری مضحک

در اين ميان يکی از موضوعاتی که آن ھا روی آن دست می . اند تنور اين بالماسکه را گرم کندطريقی که می تو

اين " ھای فکر جھانی و دشمنان ايران اتاق" که آن ھا با گفتن اين.  بين المللی دادن به اين انتخابات می باشدۀگذارند، جنب

ط تحريم ھا احساسات ملی مردم را تحريک کنند و از اين کنند، در تالش اند تا در شراي می" رصد"انتخابات را با دقت 
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از سوی ديگر با تکيه بر فشار ھائی که قدرت ھای جھانی با تحريم ھای خود به . طريق رونقی به کار خود بدھند

 دوش توده ھای رنج ديده ايران تحميل کرده اند، دستگاه تبليغاتی رژيم می کوشد راقتصاد کشور و قبل از ھر چيز ب

، رابطه با اين قدرت ھا را "ناجی" شناخته شده به قدرت برسد می تواند در نقش ۀ اگر فالن مھرنين جلوه دھد که مثالً چ

با ترويج چنين رياکاری ھائی ھمچنين تالش می شود با برجسته . اصالح کرده و بار تحريم ھا و فشار ھا را کم کند

 مشکالت و نابسامانی ھای اقتصادی و ۀ خامنه ای و انداختن بار ھمۀت احمدی نژاد با دارو دسۀکردن اختالفات دارو دست

سياسی موجود به دوش جناح احمدی نژاد، ھم رھبر را بی تقصير و بی گناه جا بزنند و ھم چنين جلوه دھند که اگر 

اما .  می گرددشده و دولت قادر به رتق و فتق امور" يک دست"کانديدای مورد نظر رھبر به قدرت برسد دو باره رژيم 

  . ايران جريان داردۀواقعيت چنين نيست و اين تصويری فريبکارانه از اموری است که در جامع

 واقعيات بيان گر آنند که چگونگی تنظيم روابط خارجی و پيشبرد مسايل در اين زمينه ھم کامالً در دست خامنه ای ۀھم

بر اين اساس مصيبت ھای بيکرانی که . قرار دارد- ی به مثابه رأس ديکتاتوری جمھوری اسالم- و در اختيار وی

کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم ايران از روابط بين جمھوری اسالمی با کشورھای غربی متحمل 

بنابراين روی کار آمدن اين يا  .رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی می گذرد" رھبر"می شوند، دقيقاً از کانال

ئيد رھبر جای احمدی نژاد بنشيد أت به عبارت ديگر ھر کسی با. ری در وضعيت کنونی ايجاد نخواھد کردييمھره تغآن 

ش می ری اسالمی و اربابان امپرياليستالزاماً بايد ھمان خطی را پيش ببرد که رھبر خواھان آن است و منافع جمھو

م با تورم لجام گسيخته و واردات بی أ وضع يعنی رکود تودر مورد نابسامانی ھای موجود ھم روشن است که اين. طلبد

 حاصل بحران نظام سرمايه داری حاکم و سرشکن شدن رويه و پائين بودن صادرات و رشد روز افزون بيکاری اساساً 

 .اشدبار بحران ھای امپرياليستی بر سر اقتصاد کشور به دليل وابستگی اين اقتصاد و رژيم حاکم به امپرياليست ھا می ب

بنابراين با حفظ سيستم موجود ھر کس رئيس جمھور شود مجبور به تداوم ھمين وابستگی و حرکت در چھارچوب از 

ر رئيس جمھور به ھيج وجه فضای يي موجود از طريق تغۀبنابراين تجديد آرايش نطام ظالمان .ن شده استييپيش تع

ھنوز ھيچ " رھبر"نبايد فراموش کرد که. ر نمی دھدييتغمختنق موجود و نابسامانی ھا و مناسبات اقتصادی جاری را 

شعاری ندھند که خارج از اختيارات رئيس " نامزدھای انتخابات رياست جمھوری ھشدار می دھد که خبری نشده به

 امور مربوط به جمھوری اسالمی ۀکه معنی آن جز يادآوری و تأکيد بر نقش ولی فقيه در تنظيم ھم "جمھوری باشد

ن ييس رژيم جمھوری اسالمی نشسته و سير کار ھا را تعأدر ر" حکم حکومتی "نابراين تا ولی فقيه با سالحب  .نيست

در بر ھمين پاشنه می چرخد که تا کنون چرخيده انتظار ھيچ اصالحی به نفع مردم وجود  می کند، يعنی تا زمانی که

ندا می دھد که راه  کارگران و توده ھای ستمديده مابه ھمين دليل ھم ھست که خود زندگی با ھزاران زبان به . ندارد

رسيدن آن ھا به آزادی از مسير سرنگونی جمھوری اسالمی و قطع قطعی ھرگونه وابستگی به امپرياليست ھا می 

راتی در اين رژيم ، فرجی ييآن ھائی که جز اين می گويند، آن ھائی که اين طور جلوه می دھند که گويا با تغ. گذرد

انتخاب واقعی مردم ما نابودی جمھوری اسالمی با ھر  .تمديدگان ايجاد می شود، خاک به چشم مردم ما می پاشندبرای س

  می باشد و جز اين ھيچ انتخابی در مقابل مردم ما قرار ندارد اش جناح و دسته
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