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 !انتخابات در جمھوری اسالمی
  

 زيادی گذرد و تا حدود  انتخابات رياست جمھوری اسالمی در ايران میۀست که از عمر دھمين دور سالی ًحدودا يک

ھا کنار زده شد و ماھيت واقعی انتخابات در ايران و افکار مناديان و مجريان سرمايه در اذھان عمومی آشکار  پرده

 کدامين منافع با وی سر به خاطراند و از  از چه نژاد و قماشی» نژاد احمدی«که رقييبان  گرديد؛ آشکار شده است

ھا، سر سوزنی با  کشان و خلق کارگران، زحمتۀ اضی حق طلبانھای اعتر که جنبش جنگ دارند؛ آشکار شده است

نمايند؛ تا حدود  ی پيروی میاز منش و متد واضحکه ھر يک از آنان  قرابتی ندارند و آشکار شده است" جنبش سبز"

ک که ھر ي ھا روشن شده است عناصر و جريانات بر مال گرديده است و به تبع از آنۀ ھا و انگيز بسياز زيادی صف

توان از ھم تميز داد  درستی میه اين سيما و چھره را ب. اند به منفعت خودی، رنگ و پرچم خود را انتخاب نمودهءبنا

ھا انسان  ليونمی ھيچ ربطی به جنگ و دعواھای مو نشان داد که جنگ و دعواھای درونی نظام جمھوری اسال

  . دداری ندار ھای سرمايه ديده با حاکمان و مدافعين نظام رنج

  

توان با شرکت در انتخابات رياست جمھوری اسالمی، نقشی ايفاء  که می نادرستی وجود داشت مبنی بر اينتصورات 

خواستند قانون ارتجاعی جمھوری اسالمی را  به قول خود می!! ھدايت نمود" راه راست"نمود و سران نظام را به 

خالصی يابند " اقتدارگرايان"خواستند از شر  می.  يابنددست" دموکراسی"و " آزادی"دور بزنند و از اين طريق به 

خيالی عجيب و  خوش!! سوق دھند" عدالت اجتماعی"گزينی افرادی ار ھمان قماش، جامعه را به مسير  و با جای

ھا و سرکوب عنان  انسانۀ ھزاران نقض آشکار حقوق اوليۀ رغم مشاھد غريبی بر افکار حاکم گرديده بود و علی

ھای متفاوت  ھا، با به اثبات رسيدن تقلب کشان از جانب سران نظام و به تبع از آن رگران و زحمتکاۀ گسيخت

گری و   رفتند تا از دخالت٨٨ھای انتخاباتی رياست جمھوری  شماری به پای صندوق انتخاباتی، باز ھم تعداد بی

ھای سران نظام و  گوئی ف ياوهخال بار ديگر و رای ھزارمين بار و يکب!! تعيين سرنوشت خودی غافل نمانند

خواه و اش عنصر دل نظام به سياق ھميشگینيست و " ميزان رأی مردم"خلق، آشکار شده است که، " نادانان"
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چون  ی ھمئھا که نظام  بوده است و تا زمانیتاکنون چنين. ھا به بيرون خواھد کشيد مطلوب خود را از درون صندوق

ِد، داستان انتخابات ايننظام جمھوری اسالمی بر سر کاران طرف و بی نقشی مردم در تعيين سرنوشت  چنينی از يک ِ

  . ھم ادامه خواھد داشت، از طرف ديگرشانخود

گويند که در  رغم بروز چنين اتفاقات روشنی، ھستند و می دھد و علی  ايران را تشکيل میۀ ھا حقايق درونی جامع اين

ی ايستادگی نمود و پايمال کنندگان آنرا به ئھا چنين تقلبايد در برابر ی صورت گرفته است و ب"تقلب بزرگ"ايران 

با طرح چنين ! ھا دزديده شده است و بايد در مقابل دزدان سر گردنه ايستادگی نمود؟ گويند رأی عقب راند؛ می

گران سرمايه  دھند و آگاھانه مشاطه خورد جامعه میه له را غير واقعی بأموارد، صورت مسدست  مواردی و از اين

خود بقبوالند که ه تواند ب آيا ھيچ عقل سليمی می. ريزند  رژيم جمھوری اسالمی میۀآب پاکی بر کارکردھای سی سال

چون نظام جمھوری اسالمی، فراتر ار  ای ھم ھای تحت سلطه و وابسته ويژه نظامه داری و ب ھای سرمايه بحث نظام

ست؟ مگر اين نظام از دل مردم سر در  ئيس جمھور منتخب خودیزير پا گذاشتن نظر و رأی مردم در تعيين ر

آورده است که رئيس جمھور آن بخواھد با رأی مردم انتخاب گردد؟ مگر غربال شدن کانديداھا و سر در آوردن 

يده ھم از ميان صدھا کانديدای ديگر، با نظر و رأی مردم بوده است؟ مگر تاکنون به اثبات نرس چھار تن از آنان و آن

ھا و  با نظام جمھوری اسالمی قرابتی نيست و تقلب و ريا جزء سياسترا که برگزاری انتخابات سالم و سالمت  است

توان سراغ داشت که  ايران میۀ ای را در جامع ھا آيا نمونه  اينۀھای روتين سران نظام است؟ مھمتر از ھم تاکتيک

  و رأی آنان به حساب آمده باشد؟ مردم شاھد برگزاری انتخاباتی فارغ از تقلب بوده 

. داری به عينه مشاھده نمود ھای سرمايه توان در نظام ًحقيقتا که رسوائی انتخابات و غير دمکراتيک بودن آنرا می

ه  بۀ واژ. دھند سو می و جا انتخابات را بر اساس منفعت سرمايه سمت نمايند و ھمه جا حق مردم را پايمال می ھمه

ھای سرمايه،  ھا بی معناست و ھمواره معيار و ارزش  مردمی در اين مناسبات و نظامۀق اوليرسميت شناختن حقو

انتخابات در  ۀکه پاي به دليل اين. بنابر اين، انتظاری غير از تقلب نيست. ست ھای انسانی سوار بر معيار و ارزش

س آن از عجايب به حساب خواھد ران بر اين اساس چيده شده است و توھمی در اين رابطه در کار نيست و عکيا

ديده تحميل  ھای ستم مداران جھانی آنرا به توده  است و قدرتنيامدهکه اين نظام از دل مردم بيرون  آمد؛ به دليل اين

  .اند اند و حاکمان ايران ھم تاکنون در خالف رسم و رسوم تعيين شده به پيش نرفته نموده

توان از اين نظام به نيکی ياد  ای را نمی ای گذاشته است و ھيچ دوره چھارم خود پۀرژيم جمھوری اسالمی به دھ

ھای ابتدائی کارگران و  توان سراغ داشت که سران نظام بخواھند در برابر خواسته ای را نمی ھيچ دوره. نمود

ند و ھمواره بر سرکوب و به بند کشيدن مخالفين اصرار داشت. کشان از خود متأنت و بردباری نشان دھند زحمت

طرح و بيان محترم شمردن به حقوق مردم توسط سران حکومت پوچ و بيھوده . اند چنان و در ھمان مسير در پيش ھم

مزد  ًچرا که اين نظام علنا دست. ی دفن شده استئھا صحيح انتخابات در چنين سيستمًاست و اساسا مفاھيم و مضمون 

يکی از . دھند دروغ خود را حامی مردم جلوه میه ام ھم بکشد و ھر يک از سران نظ ناچيز کارگران را باال می

انتخابات رياست جمھوری سخن ۀ دھمين دور" تقلب بزرگ"انتخابات و ديگری از ناسالمی و ۀ سالمتی ھم

داران چيده شده است و رأی مردم مالک نيست و کشاندن   سرمايه اش بر اساس منافع انتخاباتی که خشت!! گويد می

. گر از اذھان عمومی نيست نظام استثمارگر و سرکوبۀ گيری چيزی جز تطھير چھر ھای رأی ندوقآنان به پای ص

اند تا جناح رقيب  ھا را خريده اند که رأی شان افشاء نموده يابی تضادھای درونی شان و در کوران شدت ھای خودی

 شورای شھر و استانداری و غيره  نمايندگان مجلس وۀچين و تعيين شد از انتخابات دست. سرمايه را کنار زنند
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ست؛ نظامی  گر ناسالمی انتخابات در نظام جمھوری اسالمی گرفته تا انتخابات رياست جمھوری، ھمه و ھمه نمايان

  .کند دار فکر می سرمايهۀ که تنھا و تنھا به انديشه و آرمان طبق

ايران سيطره انداخته است، ۀ اری بر جامعد که مدل کنونی يعنی مناسبات و روابط سرمايه با اين اوصاف تا زمانی

مشاھده .  امری طبيعی تلقی خواھد گرديد،پايمال نمودن حق و حقوق مردمی و از جمله به حساب نيآوردن رأی آنان

به اثبات رسيده است . ای، در آرای مردمی نيست که مالک سرمايه در تعيين نمايندگان دوره و به اثبات رسيده است

ترين عنصر خود را به بيرون  چين شده، مطلوب  مصالح و منفعت خودی و از ميان نمايندگان دستبهءکه نظام بنا

روند تاکنونی انتخابات در ايران ھم از چنين . دار را بر عھده گيرد سرمايهۀ  طبق کشد تا سکان و ھدايت منافع می

ھای   جامعه چنگ انداخته است، توده سرمايه بر تار و پود که تا زمانی سياستی پيروی نموده است و واضح است

تنھا با مرگ نظام جمھوری و برقراری . گونه انتخابات سالم و عاری از تقلب و ريا نخواھند بود ديده شاھد ھيچ ستم

  . ست که انتخابات از سالمی و سالمتی کامل برخودار خواھند گرديد ای دمکراتيک و کمونيستی جامعه
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