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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ جون ٢٠

 "!انتخابات"انتظارات و توقعات بعد از 
  

و وفادار به قانون اساسی و انتخابات رياست جمھوری در ايران به پايان رسيد و از درون کانديداتورھای وابسته، ۀ غائل

ھای سياسی درون  ھای متفاوتی پيرامون بازی حدس و گمان. نظام جمھوری اسالمی، نام حسن روحانی به بيرون آمد

ھا انسان محروم،  مان و متعاقباً زندگی ميليون ۀ  اقتصادی جامع–که آيا اوضاع سياسی  نظام وجود دارد، مبنی بر اين

چنين  ن و ھمان و معترضامخالفۀ بندھا و زندان و شکنجيافت؟ آيا بگير و ب خواھد تغيير دولتی،  آرايشتغييرزمان با  ھم

 جانب ناماليمات سياسی در درون جامعه رخت بر خواھد بست و مردم بيش از اين، شاھد فشارھای گوناگون از

ی به انتخاب پوشش دست خواھند ترين خواست خود، يعن خواھند بود؟ آيا زنان به بديھیھای رنگارنگ نظام ن ارگان

ترين اقشار جامعه   طبيعی، از آن محروم چنين منابع ھای طبقاتی عوض و ھم يافت؟ آيا روند و مسير رو به افزون فاصله

کيد داشت که مردم أموضوع ت محتوا، نام انتخاباتی گذاشت و بر اين توان به چنين نمايشات سياسی و بی خواھد شد؟ آيا می

ھا، دليل  اينۀ اند؟ و مھمتر از ھم شان دست يافته گيری و در سرنوشت سياسی خويش، يعنی در تصميمۀ به حقوق حق

بار،  اّول چه بوده است و چرا اينۀ ھم در مرحل رو، و آن اعالن رأی به نفع حسن روحانِی به اصطالح معتدل و ميانه

  ..نظام به چنين خواستی تن در داده است؟ و 

چنين از باورھای ناصحيح  ، و ھم– و در حقيقت انتصابات در ايران –ز توضيح ماھيت انتخابات خواھيم اچه ب چنان

موضوع  کيد و تکرار بر يکأگذريم، ت ب-  پيرامون انتخابات - مردمی،   بعضاً جامعه و نيروھای به اصطالح مدافع

خن گفتن از انتخابات آزاد و رفرم، پوچ چنين عناصر و نظامی، سۀ که، در زير سلط باشد، و آن اين است مناسبت نمی بی

. اند  انسانی ترين پتانسيل الزمه به نفع جوامع  رژيم جمھوری اسالمی، فاقد پائيناز نوعی ئھا معناست؛ چرا که نظام و بی

 –ھای اعتراضی  ای و با سرکوب جنبش دليل آن واضح است؛ حيات و حاکميت رژيم جمھوری اسالمی با چپاوِل ثانيه

ھای متفاوت رژيم را  خواھيم کانديداتورھا و منتخبين ارگانست که ب با اين اوصاف ناصحيح. تگره ُخورده اسمردمی 

گونه تبليغ نمائيم که تفاوتی مابين عناصر وابسته  المللی توضح دھيم و اين داران بين  سرمايه ھا و منافع خارج از خواسته

حاکمه، قادر به ۀ گذاری به طبق و بدون خدمت" درخشان"ۀ دون سابقی که يقيناً بست؛ عناصر اسالمیبه نظام جمھوری 

ھاست و  تر انتخابات در ايران، انتخابات باالئی به عبارتی حقيقی. باشند  دولتی نبوده و نمی–طی مدارج باالی حکومتی 

کت در آوردن بھتر، دم و چنين به حر داشتن تنور انتصابات رژيم و ھم شان گرم نگهۀ ھای محروم، وظيف ميان توده در اين

حکومتی، " طلب اصالح"چون دولت   ھمئیھا  آن تجارب دولت تاکنونی و به تبعۀ تجرب. باشد ھای توليد سرمايه می دستگاه

ھای گذشته،  اند که دولت چنين مردم در عمل پی بُرده ست و ھم ھا و خطاھای سياسی  ھرگونه لغزش خود، مانعۀ نوبه ب

ترين گامی در جھت بھبودی  شان نه تنھا کوچک ۀ رغم ادعاھای کر کنند ھای متفاوت، و علیھا و بو رغم رنگ علی
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حسن روحانِی منتحب نظام جمھوری . اند شان ھم افزوده اند، بلکه بر زندگی نابسامان شان بر نداشته اوضاع و معيشت

ھای  ھا و خيزش ل و مھار مخالفتوش، کنترميدان آمده است و ھدف خواستی بهمنظور چنين مقصود و  اسالمی ھم، به

  .ست ھای خودی المللی به نفع نظام و جناح ھای بين چنين رفع تنش مردمی و ھم

مردمی، سياست خشن را در پيش ۀ توان در مقابل خواست و اراد ای نمی ورهھر دداند که در  از منظری ديگر دشمن می

ھای اعتراضی ايران  ات مردمی خاورميانه بر روی جنبشتوان از اثرگذاری اعتراض داند که ھمواره نمی گرفت؛ می

کوشد تا بسته به موقعيت  به ھمين دليل می. بار پيروی نمود گی علنی و خون تفاوت بود و ھمواره از سياست ايستاد بی

ی رقيب ھا چنين بسته به موقعيت نيروھا و جناح ھای مردمی، و ھم جامعه، و بسته به روحيه و توان مبارزاتی و مخالفت

ديگر   جامعه در ھم نريزد، و از طرف خواهطرف، آرامش دل نمايد، تا از يکھا را انتخاب  درون حکومتی، بھترين گزينه

عنوان رئيس جمھور چھار سال  ھم به در حقيقت اعالن نام حسن روحانی و آن. تر سرمايه بر قرار گردد امنيت درازمدت

  . يح داد در چنين بستری توضدباي آتی نظام را می

 سراسر چپاول و بت به ماھيت رئيس جمھور آتی نظام، و نس"تدبير و اميد"که کمترين توھمی نسبت به دولت  مسلم است

اساساً مجريان قانون اساسی، با ھر رنگ و پرچمی، و با ھر شکل و شمايلی، کاری به روان شدن . گر نيست سرکوب

چنين کمترين  ھم. خواھند داشتناشته و ند اجتماعی جامعه – سياسیۀ زندگی مردم، و کاری به شکستن فضای بست

روحانی، از آزادی زندانيان سياسی، کسانی جز وفاداران به نظام " دولت تدبير و اميد"توھمی نيست که منظور 

ھای رژيم،   از وفاداران و جناحئیھا بخش. باشد چون موسوی، کروبی و امثالھم نبوده و نمی جمھوری اسالمی ھم

شان از غارت  چنين از کنار زدن اند تا از ضربات آتی مردم به نظام جمھوری اسالمی و ھم حانی را به جلو ھُل دادهرو

عنوان رئيس جمھور آتی، نشان از آن  اگر چه اعالن نام حسن روحانی به. عمل آورد اموال عمومی مملکت ممانعت به

گی و در ھم سيار پاشيده و در ھم ريخته است؛ پاشيددارد که اوضاع داخلی و بيرونی رژيم جمھوری اسالمی ب

 –ھای متفاوِت حکومتی  ھای جناح چنين در يقه درانی را در کشاکش درون نظام و ھم توان تجلی آن ی که میگي ريخته

دستگيری، زندانی،  که منجر به ئیھا ھا و شاخ و شانه کشيدن عينه مشاھده نمود؛ درگيری دولتی و وفاداران به نظام، به

گذاران و ياران  چنين کار به جائی کشيده شده است که يکی بنيان ھای رقيب شده است و ھم گی جناححذف و حصر خان

چون و چرای نظام، يعنی رفسنجانی قادر به عبور از فيلتر شورای نگھبان در انتخابات رياست جمھوری  صديق و بی

  ! شود سال نود و دو، نمی

ای که در تعلق، و در  ھرهشود؛ مُ  ھای کليدی و محبوب نظام، توسط جناح مخالف به کنار گذاشته می ُمھرهآری، يکی از 

در بستر چنين . اش با مردم، شک و ترديدی نيست چنين در دشمنی طبقاتی اش به نظام جمھوری اسالمی و ھم گیوابست

شود  نمايد و بر آن می ش را تيز میھاي دندان" مغلوب "گيرد و جناح ھا در درون نظام باال می ماتوميست که اولت شرايطی

 –ات اقتصادی ؤونزعمش بر تمامی شه  که ب- ھای بيت رھبری، سپاه پاسداران، بسيج و غيره  تازی تا در مقابل يکه

بيرون ھا به  نام روحانی در چنين موقعيتی از درون صندوق. ، به مقابله بر خيزد-اند  ايران چنگ انداختهۀ سياسی جامع

  . گردد  اعالم می"رياست جمھوریۀ ورانتخابات يازدھمين د" پيروز"عنوان  آيد و در نتيجه به می

ميليونی ۀ ھای گسترد ھای درون حکومتی، ريشه در نارضايتی، و ريشه در مخالفت ماند که علل بروز تنشالبته ناگفته ن

تحت سلطه به تار ۀ ھا جامع مانند ده ايران بهۀ تر جامع به عبارتی واقعی. کشان، زنان و جوانان دارد کارگران و زحمت

کار، برای جوانان نيست و ابعاد . اند شان رسانده ھا انساِن محروم را به لب سران حکومت جان ميليون. موئی بند است

تری  بيشھای فقر و نداری، با سرعت ھر چه  کنتور آمار و ارقام. ھای اجتماعی قابل توضيح و توصيف نيست ناھنجاری

رو در ۀ  نارضايتِی تا سر حد مقابلرازمردم ھر لحظه به دنبال اب. ست ای در حرکت است و وخيم شدن زندگی مردم دقيقه

 غرق شدن  اش باز دارد؛ آمد تا مانع ھای اعتراضی را از مسير اصلی روحانی آمد تا جنبش. اند مداران رو، با حکومت
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گونه که موسوی برای  ای گردد؛ ھمان زده و خشگمين توده ر دريای طوفانرژيم جمھوری اسالمی دۀ کشتی صدمه ديد

  !شصت رژيم جمھوری اسالمی به ميدان آمده بودۀ ھای دھ حفظ نظام و برای پايداری به ارزش

ھا و از  کوشد از درون خودی بی دليل ھم نيست که می. ست یئ در حقيقت ھدف نظام، کنترل و خاموشی اعتراضات توده

تجارب بسيار فراوانی در . ترين عنصر و جناح، به جامعه و به مردم معرفی نمايد عنوان مطلوب د و بدتر، بد را بهميان ب

ھای  ورانی که بُعد مخالفتدترين شرايط، و در  باشد که چگونه، نظام در حساس ويژه در ايران موجود میه دنيا و ب

ن حقوق شھروندی و جامعه، به ميدان اعنوان مدافع يانی را بهگيرد، عناصر و ناج ی عليه کليت نظام باال میئ توده

ۀ ھای ھشت سال سياست. اندازھای اعتراضات خيابانی و انقالب گير کند ھای سرمايه، در دست فرستد تا مبادا چرخه می

 و عنصری که نه تنھا در زمان تصدی. ست  از واقعيات نظام جمھوری اسالمیئیگوياۀ ، نمون"طلب اصالح"خاتمی 

داشته است، بلکه بر ميزان انسان محروم بر نھا  ترين گامی در جھت بھبودی زندگانی ميليون اش کوچک داری حکومت

با اين اوصاف و در . ھای جوانان، زنان و بر گستردگی فقر و کودکان کار افزوده است ھا، و بر محدوديت ناھنجاری

کشان از کارکردھای  چه تاکنون کارگران و زحمت عی خالف آنچنين تجارب تلخ و واقعياتی، انتظار و توقۀ چھارچوب

اند، نيست و بدون کمترين ترديدی، حسن روحانی ھم، پای در جای پای ديگر  نظام شاھد بودهۀ ھای گذشت دولت

  .مردان نظام خواھد گذاشت سردمداران و دولت

شان به حساب   سرنوشت زندگیتعيينم مردم را در اند و نه نظا  کنندهتعيينبه اين دليل که در چنين سيستمی، نه عناصر 

ۀ  منافع و حاکميت طبقدوامباشد،  ايران میۀ  جامعاز نوع عی و مالک جوام کنندهتعيينچه  آن. خواھد آورد

رياست جمھوری حسن روحانی، نه ۀ وران چھار سال در دديده ھای ستم ست؛ بر ھمين اساس مطئمناً توده داری سرمايه

ھای رژيم جمھوری اسالمی در قبال به يغما بُردن اموال عمومی جامعه از جانب استثمارگران و  است سيتغييرشاھد 

  .ھای به اسارت گرفته شده توسط وفاداران به نظام جمھوری اسالمی زورگويان خواھند بود، و نه شاھد آزادی

وشته شده است و بر ھمين اساس پوچ و گونه ن ايران اينۀ  وابستۀچون جامع ی ھم حقيقت تاريخ انتخابات در جوامعدر

ھای رقيب از  ھای نظام ھم، چيزی جز کنار زدن جناح ھمين اعتبار، جنگ و جدال خودی باشد، و به فاقد ارزش می

 –ھای اقتصادی  تر اموال عمومی، چيزی جز بھتر گرداندن دم و دستگاه منظور چپاول ھر چه بيش ھای دولتی به ارگان

حسن روحانی " دولت تدبير و اميد"بنابراين . ھای اعتراضی نيست و چيزی جز کنترل بھتر جنبشحاکمه، ۀ سياسی طبق

دولت مبارزه با مفسدان "، "دولت اصالحات"، "دولت سازندگی"چون   ھم- ھای گذشته  ھم، بنابه روال و به سياق دولت

کشان، جوانان و زنان  ن و زحمتکارگراھای ابتدائی  ، به پيش خواھد رفت و کمترين اعتنائی به خواسته- " اقتصادی

چنين تعرض  المللی و ھم ھای بين  سرمايه اش ھدايت و تأمين منافع ھا، وظيفه مانند مابقی دولت خواھد کرد؛ دولتی که بهن

وظايف ۀ نزديک و در چھارچوبۀ حسن روحانی در آيند. ھای کم درآمد و پائين است  تودهۀماند رنج باقی به دست

المللی و تپه و  ھای بين قول خويش، تنشه دست خواھد گرفت تا به مجريه را بۀ  آتی قورياست چھار سال، اش تاکنونی

ھا، جناح رقيب ھم در شرايطی تن به   اينۀمازاد بر ھم. نظام را ترميم و بازسازی نمايدۀ ساز دولت گذشت ھای دست چاله

بی دليل نبود که . مانند سال ھشتاد و ھشت، باال آيد ا انسان، بهھ ميليونۀ جناح مقابل داد تا مبادا خشم فرو خفتۀ خواست

انتخابات رياست جمھوری خاتمه بخشيد؛ انتخاباتی که حدوداً يک سّوم از واجدين ۀ عجوالنه و زود ھنگام، بر غائل

  . رفتند و سياست تحريم را در پيش گرفتندھای کذائی رژيم جمھوری اسالمی ن شرايط، به پای صندوق

  ٢٠١٣ جون ١٩
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