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 کمونيستھا و انتخابات پارلمانی
پارلمانتاريستھا فکر می کنند که . دکه مخالف پارلمانتاريسم ھستند مخالف شرکت در پارلمان نيستن کمونيستھا درعين اين

که کمونيستھا که  ر دھند، درحالیييبا شرکت در پارلمان می توانند جامعه را از بنياد به نفع نيروھای تحت ستم تغ

طور بنيادی دگرگون ساخت ولی از اين ابزار ه پارلمانتاريست نيستند بر آنند که از طريق پارلمان نمی شود جامعه را ب

شرکت آنھا در پارلمان برای استفاده از آن به عنوان بلندگو،  .رای بسيج و دادن آگاھی به مردم استفاده کردمی توان ب

و تازه چنين شرکتی در . عنوان يک نوع تماس مستقيم با توده مفيد استه کرسی خطابه، به عنوان ابزار افشاءگری، ب

 نبوده و جنبش مردم پيشتر از تمايل شرکت در پارلمان اوضاعی قابل توجيه است که وضعيت انقالبی در جامعه حاکم

در غير اين صورت جنبش مردم ھمه بساط پارلمان و ھم پارلمانتاريسم را می روبد و خود بر سر . قرار نداشته باشد

 .کار می آيد

 و آزادی طبيعی است چنين شرکتی در عين حال مشروط بر اين است که انتخاباتی کم وبيش دموکراتيک صورت بپذيرد

احزاب وجود داشته باشد وگرنه کمونيستھا ھرگز نمی توانند به درون مجالس بورژوائی راه پيدا کنند چه برسد که در 

  .عنوان سکوی خطابه به افشاءگری بپردازنده آنھا ب

  

  وضعيت واقعی چگونه است

يت پارلمانی برخوردار نيستند و در ممالکی که احزاب اپوزيسيون ممنوع ھستند، در ممالکی که نمايندگان از مصون

مورين امنيتی و دستگاه قضائی قرار دارد، أ مجريه تحت فشار ھستند و سرشان زير ساطور تھديد مۀھميشه از طرف قو

عنوان فرد نيز کسی نمی تواند از صافی مراجع نظارت انتخاباتی بگذرد، شرکت در انتخابات ه در ممالکی که حتی ب

ی شبيه است و موجب خنده می شود تا تحقق يک خواست دموکراتيک و يا تحميل يک يک شوخی سياسه بيشتر ب

در ممالکی که کمونيستھا در انتخابات .  حاکميتیخواست دموکراتيک به حکومت و استفاده از ابزار پارلمان برای افشا

ه ند به مجلس بفرستند و يا بن کرده اييشرکت می کنند با اين ھدف است که نامزدھای مورد اعتماد خويش را که خود تع

ن مردم را دعوت به شرکت در انتخاباتی می فقط بی عقالن و يا مغرضا. عقل استاين شرط . رياست جمھوری برسانند

شرکت در انتخابات آنھا . ی دھندأن نکرده و می خواھند به نامزدھای ديگران رييکنند که حتی خودشان نامزدھا را تع

آنھا حق انتخاب غذا برای تناول ندارند بايد . ت انتخاب کسانی است که برای آنھا انتخاب کرده اند آنھا نيسۀانتخاب آزادان

آيا می شود چنين انتخاباتی را با نمونه ھائی که بزرگان . آش کشکی را بخورند که خاله برايشان از قبل تھيه ديده است

  مارکسيسم در موردش نظر داده اند قياس نمود؟
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ئيد شورای نگھبان انتخاب می شوند و برد و باخت آنھا نيز با أ ممنوع ھستند، نامزدھای انتخاباتی با تدر ايران احزاب

يعنی از روز نخست روشن است که مردم بايد بين طاعون و يا وبا يکی را انتخاب . توجه به نظر شورای نگھبان است

که سازمانھا، گروه ھا و احزاب مردم را به  اين. نددر واقع حق انتخابی وجود ندارد تا کسی از اين حق دفاع ک. کنند

آنھا . ئيد بر صحت اين انتخابات زده باشندأکه مھر ت شرکت در انتخابات فرا بخوانند کار ديگری نکرده اند جز اين

 يک تنھا.  سياسی ھرگز نمی توانند توجيه کنندۀکدام از استدالالت شناخته شد شرکت خويش را در اين انتخابات با ھيچ

رسميت می شناسيم و به رافت اسالمی ايمان داريم ه که ما اساس نظام جمھوری اسالمی را ب استدالل می ماند و آن اين

  . رسميت بشناسيده و می طلبيم که رحمی کرده نامزدھای انتخاباتی ما را نيز ب

وی با . انتخاب حسن روحانی به مفھوم تحقق خواستھای مردم نبود.  چنين انتخاباتی بود]جوزا[ خرداد٢۴انتخابات 

 خود نيز به آنھا اشاره ای ھم نکرده است که بعد از انتخاب آنھا را ۀخواستھای مردم موافق نبوده و نيست و در برنام

  .در اينجا ھندوانه را به شرط چاقو نمی خريم. عملی کند

 خمينی و حاال شورای نگھبان  سال است که صحه می گذارد که قبالً ٣۴ ،ن اصل غير دموکراتيک بر ايحسن روحانی 

ئيد کرده اند أحسن روحانی و ساير نامزدھا ت. ئيد و يا رد نمايندأبر صالحيت نامزدھای انتخاباتی نظارت کنند و آنھا را ت

آنھا با اين کار . صالح اسالم ناب محمدی استکه اين عمل ضد دموکراتيک و مستبدانه عين دموکراسی اسالمی و به 

آنھا قبول کرده اند که اين حق شورای . سالھا از تصميم نامزدی صدھا انسان دموکرات و آزاديخواه جلو گرفته اند

رسميت شناخته ه نگھبان است که حق انتخاب مردم را محدود و مسدود می کند و خودشان نيز اختيارات اين شورا را ب

اين بازی انتخاباتی را پذيرفته و به آن اعتراضی ... واليتی عارف و يان حسن روحانی، قاليباف، جاللی، رضائی،آقا. اند

 نظريات شورای نگھبان را به زير ، تاآنھا خود نمايندگان يک بازی استبدادی ھستند و لذا مشروعيتی ندارند. نداشته اند

ئيد ساير نامزدھا نيز بوده أاست، تنھا از اختيارات خويش که مورد تشورای نگھبان اختراع جديدی نکرده . پرسش ببرند

شورای نگھبان بر اساس مصلحت اسالم که ھمان مصلحت رژيم جمھوری اسالمی است . است، استفاده کرده است

  .رفتار کرده است

د را برانتصاب حسن  اين آقايان نامزدھا دست داشته اند و رضايت خوۀ خرداد ھم٢۴  ۀحال در انتخابات مھندسی شد

 از حذفش گله ءھاشمی رفسنجانی که ابتدا. عنوان مناسبترين آلترناتيو سياسی و ناجی نظام ابراز داشته انده روحانی ب

  ".يکی ازدموکراتيک ترين ترين انتخابات ناميد"مند بود پس از پيروزی حسن روحانی ، انتخابات را 

ليتی که در خود احساس می کنند مردم را دعوت می کردند در اين بازی ونيستھا بايد با توجه به احساس مسؤآيا کمو

ئيد کند و مردم را به الطاف اين أکه مشروعيت رژيم را ت که ھيچ معنای ديگری نداشت جز اين” دموکراسی”مسخره 

يستھا بايد کمون. ب ما چنين اقدامی به صالح مردم ايران نبود و نيستزنظر حه رژيم خوش بين نمايد شرکت کنند؟ ب

نفع  کليت رژيم ه ی به صندوق  بأانتخابات را تحريم می کردند و به مردم می گفتند که  شرکت دراين نمايش و ريختن ر

نمی شود مردم را مانند اصالح  . جنايات و کشتاری است که تا کنون او مرتکب شده استۀئيد ھمأجمھوری اسالمی  و ت

البی فراخواند و برای رژيم مشروعيت دست و پا کرد و بر قالبی بودن و ضد طلبان حکومتی به شرکت در انتخابات ق

که بخشی از مردم بازھم فريب اصالح طلبان را خوردند نمی شود با  اين. دمکراتيک بودن انتخابات سرپوش گذارد

ر انتخابات ميان بد و  بعد ھم گربه است از تحريم انتخابات دست کشيد و مردم را به شرکت دۀدفعهللا که انشاء ا توھم اين

س آن خامنه ای با برنامه ای ازپيش طراحی شده به ميدان آمد تا توده أرژيم جمھوری اسالمی و درر .بدتر دعوت کرد

 شرايط ساخت و پاخت با امپرياليسم را برای ،ی مشروعيت ازآنھاأھا را آرام به ميدان انتخابات بکشاند و با گرفتن ر

خامنه ای درخواب .  جناحھای  رژيم چه اصالح طلب و يا اصول گراستۀاين سياست ھم. حل بحران نظام فراھم آورد

لبخند رضايت بر لبان خامنه و رفسنجانی و  .ھم نمی ديد بازی انتخابات به اين راحتی و بی سرو صدا به پايان برسد
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انی را يک پيروزی و يک نھا که انتخاب  حسن روحآ. است"  انتخاباتۀحماس "ۀخاتمی و روحانی رضايت از نتيج

سيلی بر صورت خامنه ای می پندارند، بايد پاسخگوی فرجام اين سياست نادرست و اپورتونيستی خود که جز خاک 

انتخاب عقرب جرار درمقابل مارغاشيه تکرار شکستھای گذشته است و جز اين . پاشيدن بر چشم مردم نيست، باشند

  . نيست

  ١٣٩٢ ]سنبله[ حزب کارايران شھريورماهالکترونيک نشريه ٨۶ ۀنقل از توفان الکترونيکی شمار
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