
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
؟ آموختدي دهم چه بای جمهوراستي ریات رسوااز انتخاب   

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                                           ) آذرخش (

                                                                                                           
 در یاسي مهم سدادي روکيحال  ني در ع،ی اسالمی جمهوری ارتجاعمي انتخابات رژني رسوا ترني دهم، ای جمهوراستي رانتخابات

 نشان داده باشد که انتخابات در ی افراد به روشنني و ساده لوح ترني ترني به خوش بی حتدي بادادي روني نظر که انيمهم از ا!  استرانيا

 فرصت طلبانه و هيتوج:  دهدیرا نم»  بد و بدترني  بنشيگز« امکان ی حترانيانتخابات در ا.  نداردیفهوم و می معنچي هرانيا

  . کردندی مقي بهانه به شرکت در انتخابات تشوني موعظه گر آن بودند و مردم را به ای که عده ای ابانهيعوامفر

  : نشان دادژهي به ودادي رونيا

 ی انقالبۀمبارز مردم را به ۀ کنند و کارگران و زحمتکشان و تودی کردند و می را افشا ممي رژی انتخاباتی که بازی کسانۀ و همروهاين -

   . خوانند، حق داشتند و حق دارندی خواندند و فرا می فرا می و فرهنگی اجتماع،ی اقتصاد،یاسي سیدر تمام عرصه ها

  : نشان داددادي رونيا

 شود، ی آن روز به روز آشکارتر مدي پلۀ برخوردار است و به رغم آنکه چهریبي  هنوز از توان عوام فری اسالمی جمهورميرژ  -

 ی رأی صندوق های را به پایعي وسیتوده ها) دست کم تا به حال( یغاتي و تبلیاسي سی دروغ و با ترفندهایتوانسته است با وعده ها

 اصالح طلبان درون ۀ همزي نفوذ کرده اند و نني اند که در صفوف مخالفی فرصت طلبانم،ي رژیبي عوام فرني اتي عامل موفقکي. بکشد

   . اندمي و مواجب رژرهي جی باي خوار رهي کنند و بارکش جی متي تقواي نندي آفری توهم در ذهن توده ها م کهميو برون رژ

  : انتخابات نشان دادنيا

 ی در بر مزي مردم را نی بلکه رأ،ی اقتصادۀ آن است، نه تنها عرصۀندي نمامي که رژی  و طبقه امي رژی و غارتگریاستثمار، دزد  -

 ،ی اسالمی جمهوریارتجاع »ی قانون اساسیهمه پرس« اي»   نهاي ی آر،ی اسالمیرفراندم جمهور«اما اگر در گذشته، مثال در . رديگ

 گرفت، اکنون ی صورت می واهدي و امدي تهدر،ي همچون عامل تخدني بر دهي و با تکی دغل کارر،يب، تزوي مردم  با فریغصب رأ

 را که مردم از سر ی دهند، حاکمان مانند دزدان سرگردنه آشکارا آرائی از دست مجي خود را به تدری که کارآئزها،ي دستاونيعالوه برا

  . نژاد مصادره کرده اندی احمدنفع مختلف داده اند، به یداهاي به کاندیخوشباور

  : نشان داددادي رونيا

 به ی ربطچي بزرگ است، که هندارانياران و زم دهي استثمارگر شامل سرماتي مشت اقلکي منافع انگري بی اسالمی جمهورميرژ -

 نژاد گرفته ی و احمدی از خامنه ای انتخاباتی و نامزدهامي رژني جامعه نداشته و ندارند؛ هر چند سردمداران و کارگزاران انيطبقات پائ

 شي دو گراانگري بمي رژنيدو جناح ا.  زنندی مني دم از طبقات پائی و کروبی و موسوی و خاتمی و رفسنجانیائ و رضیتا عسکر اوالد

 مي رژی و اداری نظامی صاحب منصبان رده باالۀرندي که دربر گینظام - کي بوروکراتی دارهيسرما: رانندي بزرگ ای دارهيدر سرما

 نيزم( ديائل تول تصاحب وساي به تملک و ی و روحانی و نظامی مقامات ادارطرداشتن که به خای کسانۀ حاکم و همتياست، که روحان

 و سپاه تي آن با روحانی بخش تجارژهي بزرگ که به وی خصوصی دارهي و سرمارد،ي گی در بر مزي اند، را نافتهيدست ) هيو سرما

 آن اي ني اشتري بیابيدست  – مي گفته ازي نگري دی هاهيانيچنانکه در ب – انتخابات ني داو مهم اکي.  داردنيري و دکيپاسداران روابط نزد

  دست کم از ب،ي راندن رقروني دولت و بی و سازمانی کشور، امکانات اداریعي و طبی انسان،ی حاکم به منابع مالیجناح بورژواز

   . استی المللني بۀ مردم در صحنی و رأیندگي تظاهر به داشتن نماگري هدف دکي.  استیاسي سیري گميروند تصم

   : کرد کهدييتأ»  دهمی جمهوراستي انتخابات رتيماه«  يۀاني ما را در بۀ گفتدادي رونيا



 مي قدرت رژمي تحکی برای قاطع مردم ندارد، بلکه روندتي به اکثری ربطچي آن هی برگزارۀ انتخابات چه از نظر اهداف و چه نحونيا -

 شتري بمي که به تحکی ایباز.  استی خطرناک قدرت منطقه ای در بازی و سهم خواهی داخلۀ جناح غالب آن در عرصژهيحاکم به و

 مردم را آلت دست خود قرار ی ارتجاعی بازني در امي است که رژنجاي شود و فاجعه ای و ارتجاع در منطقه منجر مسميالي امپرۀسلط

  .داده است

  : استی مهم ترزي بلکه چست،ي آموخت تنها موارد باال ندي انتخابات باني آنچه از ااما

 ۀ برندی کروباي ی گرفت و مثال موسوی صورت می و شمارش آرا بدون تقلب و دزدیري گی روند رأمي لحطه فرض کنکي یبرا 

 ،ی اقتصاد،یاسي سی مردم در عرصه هامي عظتي اکثری ممکن بود در وضع زندگیرييدر آن صورت چه تغ.  شدندیانتخابات م

 شي سرنوشت خونيي که نقض آشکار حق مردم در تعه،ي فقتي  خارج از والیروب و کی موسواي آد؟ي به وجود آی و فرهنگیاجتماع

 مانند شالق زدن، سنگسار، قطع دست و پا، چشم از ی قرون وسطائی و مجازات های ارتجاعني آنها با قواناي داشتند؟ آی برمیاست، گام

 نظام ني گونه موازچي که با هیائ آنها با دادگاه هاي آ؟ کردندی مخالفت مرهي بر زنان و غري و تحقضي آوردن، انواع تبعرونيحدقه ب

 کند تي که حداقل حقوق انسان ها را رعای ای خواستند مخالفت کنند و نظام قضائی ماي توانستند ی ندارند، می همخوانني امروزیقضائ

 پاسداران، ۀ با سلط را داشتند کهني اليتما آنها توان و اي کردند؟ آی آنها با سانسور و شکنجه و اعدام مخالفت مايبه وجود آورند؟ آ

 توان را داشتند که با اي لي تماني آنها ااي مردم و بر منابع کشورمخالفت کنند؟ آتيثي بر جان و مال و حی انتظامیروهاي و نانيارتش

 ی ماي توانستند ی بوده و هستند، ممي رژني ای اصلی آنها که خود از مهره هااي مخالفت کنند؟ آمي رژی گری و نظامیستيني شوواستيس

 خواستند ی آنها ماي به عمل درآورند؟ آی عادی و انتخاباتستندي نگهبان بای شورای تجاوزهاگري و دیخواستند در مقابل نظارت استصواب

 انتخابات در ني نامزدان اۀ زحمتکشان شهر و روستا بردارند؟ همگري گارگران، دهقانان و دی در راه بهبود زندگی توانستند گامی ماي

 به اصطالح اصالح یداهاي کاندايآ.  مسابقه گذاشته بودندگريکدي داران، با هي به سرمای دولتی و بذل و بخشش های سازی خصوصۀنيزم

 ني نژاد، ای بردارند؟ اگر احمدی مستقل کارگری برداشتن موانع سازمان هااني در راه از می توانستند گامی ماي خواستند یطلب م

 بود، پاسخ داد دهي پرسی زندانیکائي فعاالن سندۀ که از او درباری در پاسخ خبرنگارراني اینظام -رات بوروکی بورژوازحي وقیپادو

 کاي است که سندني خود به صراحت خواستار اۀ برد، اما در برنامیرا به کار نم »ستي چکايسند« عبارت ی موسو،»ست؟ي چکايسند«

 زنان با مردان، ی و برابری در راه آزادی خواستند گامی ماي توانستند ی واقعا می موسواي ی کروبايآ.  در خدمت دولت باشندهيو اتحاد

 اي خواستند ی آنها ماي بردارند؟ آی و اقتصادی اجتماع،یاسي س،ی حقوقی هانهي زنان کارگر و زحمتکش شهر و روستا، در زمژهيبه و

   رند؟ي سرنوشت خود را بپذنيي در تعرانيق ملل ساکن ا بردارند و حاني از مراني را در ای ملی هاضي توانستند ستم و تبعیم

 مثبت به ی تالش در راه پاسخی حتايپاسخ مثبت .  استی دست، منفني از اگري سؤاالت و ده ها پرسش دني اۀ است که پاسخ به همروشن

 با مانع ،ی به طور کلیني و حکومت دهي فقتي بر آن، با مانع والی متکی عادني و قوانی خواست ها با مانع قانون اساسني از اکيهر 

 مصلحت نظام و انواع صي با مانع مجلس خبرگان، با مانع مجمع تشخم،ي رژی و قضائی انتظام،ی نظامی نهادهاانع نگهبان، با میشورا

   . شودی زند، روبرو می در موارد مختلف به انها چنگ ممي که رژیرقانوني غاي یموانع فراقانون

  : استني را در خود دارد، آموخت، چنمي رژی هایژگي وۀ همیانتخابات رسوا که به تنهائ ني از ادي باآنجه

  . آن وجود نداردی هااستي و سمي رژني اريي تغی برای راه قانونچي راه اصالح و هچيه -

مبارزه :  استی و فرهنگی اجتماع،یاسي س،ی اقتصادی کارگر در تمام عرصه هاۀ طبقۀ مبارزژهي به و،ی انقالبۀتنها راه نجات، مبارز -

 و استقرار ی و کارِ  مزدی دارهي آن برانداختن نظام سرمای و گام بعدی اسالمی جمهوری ارتجاعمي که هدف مقدم آن برانداختن رژیا

  . استسمياليسوس

 رفراندم، رينظ »یراه حل هائ« اي و ،ی مبارزاتی همچون استراتژی قانونۀ بر مبارزی و توهمات مبتنی پارلمانی ساده لوحديبا -

 ی انقالبی مبارزه ایعني ی قانونري غی مبارزه ادي بای رهائی کارگر و زحمتکشان براۀ طبقۀمبارز:  را کنار نهادرهي و غی مدنینافرمان

 ی انقالبۀ اند، و مبارزکي ضد دموکراتیني مردم اند، قوانمي عظتي کارگر، به ضد اکثرۀ به ضد طبقیني قوانران،ي  بر ام حاکنيقوان. باشد

  ! افتخار است،ی بورژوائی مبارزه با قانون و نظام قانونی و به طورکلی قانون گرائني مبارزه با ان،ي قواننيبا ا



 محو ستم و ی را برانهي کند و زمی مني زحمتکشان شهر و روستا را تأمگري کارگر و دۀ که منافع طبقی و حکومتیاسيآن شکل س -

 مستقل و آزاد ی حکومت منتخب شوراهایعني ،ی سازد، حکومت شورائی انسان ها هموار مۀ همی و معنوی مادیاستثمار و شکوفائ

 فرانسه، آلمان، کا،ي آن در انگلستان، آمری نمونه هاني بهتری که حتی است و نه حکومت پارلمانن زحمتکشاگريکارگران، دهقانان و د

 ،ی خانمانی ب،ی جز گرسنگی و راهی دارهي در شرائط رونق سرمای مزدی بردگۀ جز ادامی کارگر راهۀ طبقیا بررهيسوئد و غ

  . دهندی نمدي فحشا، در شرائط بحران، نواد،ياعت

 کند و توسعه یزي ری مستقل خود را پی مستقل و سازمان هااستي سانه،ي پارلمان گرای به دور از توهم و ساده لوحدي کارگر باۀطبق -

 ی و نهادهایاسي مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیکاهاي کارگر و سندۀ طبقیاسي حزب سجادي ای مبارزه برای کنونطيدر شرا. دهد

  .ابنديقوام  ورنديشکل گ کارگرۀ طبقیفرهنگ وی اجتماع،ی اقتصاد،یاسي مبارزات سیروند عموم درديکه با اول دارندۀ درجتي اهمینيد

 ني ای کنند، و در افشایباني پشتم،ي رژی انتخاباتی از اعتراضات مردم به دزددي و دموکرات بای مبارزان انقالبۀکارگران آگاه و هم -

 ۀ دهند، و چهرحي جوانان توضژهي توده ها به وی را برای انقالبۀو در همان حال ضرورت مبارز. انتخابات رسوا شرکت داشته باشند

  .ندي آن را افشا نمای حکومتري و غی و سردمداران حکومتی دو جناح بورژواز هری ارتجاعیواقع

  

  !ی اسالمی جمهورمي بر رژمرگ

  !سميالي زنده باد سوس،ی باد آزادزنده
  

  ٢٠٠٩ ژوئن ١۴، ١٣٨٨خرداد  ٢۴

  )آذرخش( راني ای هاستي از کمونیجمع
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