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 معانی و مفاھيم انتخابات در ايران
  

ايه را، بر گان به سرمحکومتی و ديگر وابسترد صالحيت ھاشمی رفسنجانی از جانب شورای نگھبان، اپوزيسيون 

گيری  فردی که از اوائل پای. اند  نسبت به رفسنجانی را نداشته-ھم   و آن-" گستاخی"به عبارتی انتظار چنين . آشفته نمود

چنان بر آن است   آن کوشيده و ھمئی، و برای حفظ و پابرجا- باشد   و می–رژيم جمھوری اسالمی، دوشادوش نظام بوده 

اسراری که مترادف با ُکشتار ھزاران زندانی سياسی و . حظه در قلب خود محفوظ نگه داردتا اسرار نظام را تا آخرين ل

البته . ھا انسان و غارت اموال عمومی توسط سران رنگارنگ نظام است خرابی ميليون چنين خانه ھای محروم و ھم توده

. که، با آن ناآشنا باشد  و يا اينرفسنجانی شک و ترديدی داشته" درخشان"ست که بر سوابق  در اين ميان کمتر کسی

از (، رئيس جمھور نظام )٩٠ الی ٨۶از سال ( تاکنون، رئيس مجلس خبرگان ۶٨رئيس تشخيص مصلحت نظام از سال 

و اّولين رئيس ) ۶٨ الی ۶٠از (لی دفاع اع ، رئيس شورای)۶٨ الی ۶٧از (، جانشين فرماندھی کل قوا )٧۶ الی ۶٨

  .باشد وی بوده و میۀ ست که بر عھد وليتیؤو غيره عناوين مس) ۶٨الی  ۵٩از (مجلس شورای اسالمی 

که به حايشه انداختن رفسنجانی از کانديداتوری رياست جمھوری اسالمی، ربطی به ارتباط و موضع وی  پر واضح است

واره در پی حفظ که اين عنصر، ھم حق آنان ندارد؛ پر واضح است ھای به کشان و با خواسته با آرمان کارگران و زحمت

گناه را از دم تيغ گذارند، و ھزاران تن ديگر را از خانه و  ھای متفاوت ھزاران انسان بی ورهنظام بوده و در دو حراسِت 

ز ن داخل و خارج ااھا و مبارز که چگونه اين جانی، در قتل کمونيست شده استفراموش ن. شان آوراه نموده استۀ کاشان

داری وی، مورد يورش و  وران زمامُکرد در دۀ ديد که، چگونه خلق ستم شده استاموش نکشور نقش داشته است و فر

ايران در اين چند دھه و توسط چنين جانيانی، به خرابه تبديل ۀ در حقيقت جامع. ھای نظام قرار گرفته است تعدی ارگان

اين نظام با تمامی . اند نيستی کشاندهھا انسان را به کام مرگ و  چون رفسنجانی زندگی ميليون  ھمیشده است و عناصر

ايران تحميل ۀ ديد ھای ستم مبارزه با تجاوزگران، جنگ خونينی را به خلقۀ به بھان. شراند برای محرومانانش مدافع

سران حکومت در تخريب ۀ ھم. اند کشان افزوده گی، بر تعرض خود به کارگران و ديگر زحمتسازندۀ نمودند و به بھان

توان سراغ داشت، که توده از  ن نظام را نمیاداری مدافع ای از حکومت ورهچنين ھيچ د اند و ھم ھا شريک ودهزندگانی ت

با اين . امپرياليستی در امان بوده باشدۀ ھای بقای سلط داران و از تعرض ارگان استثمار صاحبان توليدی و سرمايه

 طبقاتی و نزديکی وی با حقوق   چرخش منافعمعنای ھای رقيب حکومتی، به اوصاف مخالفت رفسنجانی با جناح

 ۀشود؛ دليل آن به وضعيت جامع دليل اصلی آن به اوضاع وخيم و بد اقتصادی مردم مربوط می. نيست" شھروندی"

  . اند شود که سران حکومت بر آن تحميل نموده رحمی مربوط می سراسر خشن و بی
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گوی بحران رو  ھا و پاسخ که قادر به کنترل بيش از اين پائينی ، به دليل ايناند ھا به جان ھم افتاده تر باالئی به بيانی روشن

شان رسيده  ھاست که به مشام اند و بوی آن، دھه دانند که مردم از دست اين نظام کالفه عيان می آنان بهۀ ھم. در رو نيستند

تر خواھد  چنين وضعيتی، عمر رژيم را کوتاهدانند که تداوم  ست و می دانند که رژيم فاقد کمترين پايگاه مردمی می. است

 ٨٨اند تا مبادا روزھای ھرج و مرج بعد از انتخابات رياست جمھوری  ميدان آمده  بهءبی دليل نيست که با تمام قوا. نمود

 و ندارند و - نداشه –ھای نظام، تفاوتی با ھم  به ھر حال، ھم جناح تأئيد شده و ھم رد صالحيت شده. تکرار شود

ھای سياسی  در حقيقت نظام مديون بازی. ی را باز پس دھندئھا وان کردهاُخورند و بايد ت درد مردم نمیه شان، ب کدام چھي

اند  را ايفاء نموده عينه دريافته شده است که ھر يک از آنان در عمل نقش سوپاپ اطمينان آن ھای متفاوت است و به جناح

. ست حق مردمی ی و بهئ ھای پايه ندن افکار عمومی و در سرکوب خواستهو کار ھر يک از آنان، در به انحراف کشا

معنای دمکراسی طلبی  انتخابات رياست جمھوری، بهۀ چون رفسنجانی به صحن ھا ورود و يا تأئيد افرادی ھم مازاد بر اين

که انتخابات در ايران، نه ديده نبوده و نيست؛ چرا  ستمۀ ھا تود چنين درمان، دردھای ناعالج ميليون سران حکومت و ھم

چنين بوده  از آغاز اين. داری بھتر نظام است منظور حفظ و نگه ر آرايش دولتی بهييانتخابات مردمی بلکه انتصابات و تغ

ھا  را نه تنھا به جامعه، بلکه به خودی شان ھای است و از آغاز، تالش حاکمان بر آن بوده است تا عناصر و دار و دسته

چون ايران از چنين محسناتی برخوردار بوده و به ھمين دليل فاقد   ھمیبه عبارتی انتخابات در جوامع. يندھم تحميل نما

عينه  ھا و از جمله مفھوم انتخابات وارونه است و به در ايراِن تحت سلطه، معانی و مفاھيم واژه. ترين معيارھاست پائين

 و سرنوشت مردم، ھمواره و ھمواره نيامدهگز و ھرگز به حساب ھا، آرای مردمی ھر که در اين نظام دريافته شده است

  .ھم به يُمن سالح و زور رقم زده شده است توسط حاکمان و آن

طرف و سرکوب عنان گسيخته و دائمی آنان  حاکميت رژيم جمھوری اسالمی از يکۀ ھا توده، در سه دھ فقر ميليون

، در پی -شمايلیھم با شکل و   و آن- است که سران حکومتی و دولتی  اين ادع ديگر گواه توسط مناديان سرمايه از سوی

ھا و به  روند رو به نزول زندگی و معيشت توده. اند ھای خودی تر اموال عمومی به جيب دار و دسته غارت ھر چه بيش

 یه تنھا با سر کار آمدن عناصرکه مردم ن ھای پيشين، مبين اين واقعيات است بار دھه  سراسر نکبتۀ آن، تجرب تبع

اند که با تمامی سران و  ، بلکه با اعتراضات و با نارضايتی خود نشان داده-  و نيستند –چون رفسنجانی موافق نبوده  ھم

ست و در حقيقت جنگ  اين جنگ و جدال، دائمی و طبقاتی. ھا سر جنگ دارند آنۀ اند و با ھم کانديداتورھای نظام مخالف

تر، از نعمات جامعه است  بری ھر چه بيش جنگ و جدل آنان بر سر سھم. ھا نيست ھا، جنگ و جدل پائينی ئیو جدل باال

به بيانی ديگر و خالف . باشد آحاد جامعه میۀ ھا، بر سر تقسيم ثروت، مابين ھم ھا با باالئی و در عوض، جنگ پائينی

ر بازنويسی و زير و رو نمودن قانون سراسر جنايت ھای متفاوت نظام، بر س نظر نادانان و ابلھان، دعوای جناح

و " معتدل"چون عنصر  چون رفسنجانی و انتساب الفاظی ھم  ھمیھای عناصر جمھوری اسالمی نيست، و آمد و رفت

ھا، افزودن بر  ھای اعتراضی و مھمتر از آن راه کشاندن جنبش به وی، چيزی جز، به عقب راندن و به کج" رو ميانه"

ه اند و ب ھای بسيار و بسيار جزئی، سر و ته يک کرباس رغم تفاوت ھمه و علی. ظام جمھوری اسالمی نيستطول عمر ن

به کالمی حقيقی انتخاب واقعی مردم، حذف نظام از فضای جامعه . وردو نخواھند خورده درد مردم نخه درد جامعه و ب

ھای متفاوت نظام،  به اين دليل که ھر يک از جناح. شدبا دان تاريخ می ن آن به زبالهاو پرتاب يکايک مجريان و مدافع

بنابراين چه عناصر رد . ھا دارند اند و يد طوالئی در چپاول، غارت و سرکوب توده ايران سرمايه اندوختهۀ بيش از انداز

ه، مبلغ و داشته و در عمل و ھم نگونه تفاوتی با ھم شده از فيلتر شورای نگھبان، و چه عناصر گير کرده در آن، ھيچ

  .باشند ھای اقتصادی، سياسی و نظامی رژيم جمھوری اسالمی بوده و می  سياست مدافع

ای اين نظام  حيات لحظه. ھا و تصورات، طوالنی شده است به واقع که عمر اين نظام، بيش از اندازه و خالف ارزيابی

که مردم در چنين نظامی،  مشاھده استقابل نه به عي. ھای محروم است تر انسان ھم مترادف با فقر و بدبختی ھر چه بيش
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تر و در  شان کار بيش ۀ آيند و وظيف داران به حساب می عنوان نيرو و عناصر سودده برای سرمايه اند و به فاقد ارزش

ھای  ارگانۀ شان مورد تعرض وحشيان حق ھاست که اعتراضات به دھه. تر است  پائينیعوض، خواست و تقاضا

 –ھای کارگری  سرکوب ھزاران خواسته.  عملی آنان نيست ميان کسی مدافع قرار گرفته است و در اينگر نظام  سرکوب

چه،  ھا ُکشتار و اعدام ھزاران زندانی سياسی و قربانيان نظام امپرياليستی، حکايت از آن دارد که آن  آن ی و به تبع ئتوده

دھی و در قدرت باالی   مردمی آن، بلکه در سازمانرژيم جمھوری اسالمی را سراپا نگه داشته است، نه پايگاه

  . باشد گر آن می ھای سرکوب ارگان

اند، و اّما و در عوض، از  نظام دارای ابزار و آالت سرکوب است و مردم، فاقد ابزار مناسِب مقابله با سران حکومت

نه ضعف مردم، و در حقيقت ايراد . ند سراسر ظلم و تباھی برخورداراۀر جامعييقدرت و پتانسيل بسيار باالئی برای تغ

شان  ھم در پيشاپيش اعتراضات و مبارزات اساسی، در فقدان عناصر سالم و نيروھای کمونيستی در درون جامعه و آن

بس قطوری در چپاول، غارت و ۀ چون رفسنجانی که پروند بی دليل نيست که عناصر و جانيانی ھم. گردد بر می

اند و ابلھان و نادانان خلق ھم  چنين عتاصری را  امروزی تبديل گرديده" ناجيان"رند، به ی دائ سرکوب ميليونی توده

ی که بارھا "رو ميانه"و " معتدل"عنصر ! نمايند به جامعه و به مردم معرفی می" رو ميانه"و " معتدل"عنوان عنصر  به

ھای سرمايه دچار اشکال   چرخش دم و دستگاهھای مردمی ايستاده است تا مبادا، ترين خواسته و بارھا در مقابل پائين

خالف نظر کوتاه انديشان و اپوزيسيون راست غير حکومتی، رفسنجانی قصد ورود به انتخابات پيشاروی رياست . گردد

ديد؛ نام نويسی نمود، به اين دليل که قصد داشت کشتی  جمھوری را داشت، به اين دليل که موقعيت نظام را در خطر می

داند که در اين نظام، آرای  وی دانسته و می. جمھوری اسالمی را از طوفان رو در رو و آتی نجات دھدۀ زد بحران

شان، سرنوشت  ھای داند که سپاه پاسداران و ولی فقيه، و ديگر دار و دسته  و می– و دانسته –مردمی فاقد اعتبار است، 

کشند که با   را به بيرون کشيده و میئیھا، آرا ن صندوقای از درو ورهاند، و در ھر د متعدد را رقم زدهانتخابات 

، بيھوده و بی نتيجه است و زمانی بايد ئیھا بنابراين ورود به چنين بازی. تر باشد ھای آنان نزديک گرايشات و با خواسته

 داده شود که بينند؛ بايد در عمل نشانبھای رأی دعوت نمود، که ماحصل آرای خود را در عمل  مردم را به پای صندوق

  ن باطنی منافعامدافعۀ داران و با دمکراسی تعريف شد  سرمايهئیتفاوت بسيار زياد و بنيادی مابين دمکراسی ادعا

 و ستم است که انتخابات از رای فارغ از زو بايد نشان داده شود که تنھا در جامعه. کشان است کارگران و زحمت

دار و استثمارگر و از غارت اموال  ای که در آن نه از سرمايه بود؛ جامعهمضامين و مفاھيم واقعی برخوردار خواھند 

در يک . اندازی نمايشات انتخاباتی از نوع رژيم جمھوری اسالمی عمومی خبری است، و نه تزوير، ريا، دروغ و يا راه

گی،  ش، سازندغمھم و ۀ  عمومی پای ريخته شده است و ھم ای که سياست و اقتصادش بر اساس منافع کالم جامعه

  .   باشد کشان می گی و تضمين آسايش و آرامش کارگران و زحمت بالند
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