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م دهی جمهوراستي و اهداف انتخابات رتيماه  

 
  ١٣٨٨اد خرد ١٨شنبه دو                                                                                     )آذرخش( راني ای هاستي از کمونیجمع

 
 

 محصول نزاع و کشمکش جناح های مختلف -زی های انتخاباتی رژيم جمهوری اسالمی  مانند ديگر با- رياست جمهوری دهم انتخابات

 . است بر سر قدرت و نفوذ اقتصادی و سياسیطبقۀ سرمايه دار ايران

ست يابی بيشتر اين يا آن جناح طبقۀ حاکم به منابع عظيم مالی، اقتصادی، اداری و  داين انتخاباتداوهای اصلی اهداف و يکی از 

  .  عمومی استاموالسازمانی دولت و کشور و تصاحب سهم بيشتری از خوان يغمای 

زحمتکشان، هدف مهم ديگر آن فراهم کردن زمينه و شرائط و گذراندن قوانين و مقرراتی برای تشديد بازهم بيشتر استثمار کارگران و 

  .پيشگيری از شورش ها و اعتراضات آنان و تأمين اطاعت شان از استثمارگران و ستمگران حاکم است

زی اين انتخابات، تحکيم موقعيت و افزايش نفوذ رژيم جمهوری اسالمی در منطقه و توان سهم طلبی و چانه زنی آن در باديگر ف ده

ها است در اين قدرت های ارتجاعی محلی مدتپرياليست وه از سوی قدرت های امخطرناکی است کقدرت ارتجاعی، ضد دموکراتيک و

ناقشات، جنگ ها قه ای و بهره برداری از مطهر جناح از بورژوازی حاکم ايران در سهم خواهی از قدرت من. منطقه به راه افتاده است

راه حل هائی که هريک به گونه ای به تحکيم . ود را دارد راه حل ويژۀ خ،ده سال اخير شدت خاصی پيدا کرده اندو تجاوزاتی که در

 .زحمتکشان ايران، منطقه و جهان در تضاد قرار دارندهمگی با منافع کارگران وت ها و مرتجعان محلی می انجامد وموقعيت امپرياليس

 و انتخابی و دموکراتيک جلوه دادن نهی در آنا ابزاری برای تحميق مردم، ايجاد اميد وا- مانند ديگر انتخابات های رژيم -اين انتخابات 

 .روندهای سياسی در برابر افکار عمومی بين المللی است

  آنان» برنامه های«نامزدهای اين انتخابات و 
آدم خوش نام حتی اگر فرض کنيم عده ای . اشخاص داوطلب برای انتخابات رياست جمهوری در چنين رژيمی اهميت اساسی ندارند

حتی در آن . در ماهيت و اهداف اين انتخابات تغييری ايجاد نمی شديم هم صالحيت آنان را می پذيرفت، ژبودند و رداوطلب می 

زيرا صورت نيز انتخابات رياست جمهوری در ايران نمی توانست در حد يک انتخابات معمولی بورژوائی مشروعيت داشته باشد، 

 طور پيگير   و به در ارتباط با مسألۀ انتخابات، سر تا پا استبدادیهمچنينکلی و مکانيسم های اساسی ساختار سياسی کشور به طور 

   .اندضد دموکراتيک 

، آن هم صرفًا در حرف، می توانستند در بهترين حالتحتی اگر از صافی شورای نگهبان نمی گذشتند،  ،اين انتخاباتنامزدهای 

 ارتجاعی و ، که از اساس و ريشهای قانون اساسی :انين متکی بر آن باشندو ديگر قوخواستار اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی 

تبديل کرده گروهی خاص يعنی فقيهان امتياز  که باالترين قدرت، يعنی حق حاکميت را به  ای ی اساس قانون،اتيک استضد دموکر

روحانيت حاکم بر . مسلطندجان و مال مردم، و بر  ، که بر تمام قوای اجرائی، نظامی، اداری، امنيتی، قضائی و قانونگذاریاست،

ايران پيوندهای سنتی ديرين و نيز پيوندهای نوبنيادی با سرمايه و سرمايه داران دولتی و خصوصی دارد، بخش های مهمی از سرمايه 

صوصی وسائل توليد و نی بر حمايت از مالکيت خت مب،داران از آن حمايت می کنند، بنيادهای اعتقادی و ايدئولوژيکی روحانيت حاکم

ساسی جمهوری اسالمی قانون ا. ستاسرمايه داری های  بدترين و فاسدترين ديکتاتوری ءجز، در ايران، حکومت فقيهان. استثمار است

ن ضد حق حاکميت مردم، ضد حقوق برابر زنان و مردان، ضد بی طرفی دولت در قبال دين و مذهب و مبّيفرمولبندی هايش، حتی در 

و محرک نفرت و  شووينيسم فارس  حامی و مروج و،لل در تعيين سرنوشت خودتم مذهبی و ستم جنسی است، مخالف حق مو حامی س

  .استدرگيری های ملی، قومی و دينی 



چهار نامزد برگزيدۀ شورای نگهبان، که از مردم خواسته شده به آنان رأی دهند، از آن مهره های دائمی و قديمی رژيم جمهوری 

اند که در ارتجاع، سرکوبگری، فريبکاری، نوکرمنشی، خيانت به مردم و آستان بوسی واليت فقيه، همگی کارنامۀ ننگين و اسالمی 

 نظامی و عامل سرکوبگر و عوامفريبی است که نفرت و کينه -احمدی نژاد پادوی وقيح بورژوازی بوروکرات: منحصر به فردی دارند

سوابق او در دستگاه های سرکوب و . و پيشرفت، به همان اندازه عميق است که کوردالنهاش از دموکراسی، آزادی و آزاد منشی 

امنيتی رژيم و رياست جمهوری ضد کارگری، ضد دموکراتيک و ويرانگرش، نه تنها بيانگر ماهيت او، بلکه نشان دهندۀ سرشت پليد و 

  .رسوای اين انتخابات اند

، ران کشتار وسيع زندانيان سياسینخست وزير دوی و سردبير ارگان اين حزب،  موسوی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالم

، يعنی نخست وزير آن برهه دوران تبديل توده های مردم و حتی نوجوانان به گوشت دم توپ در جنگ ارتجاعی با عراقنخست وزير 

.  ددمنش، برکت ناميدرژيماين برای حفظ ارتجاعی را از تاريخ ايران بود که خمينی، بنيان گذار پليد رژيم جمهوری اسالمی، اين جنگ 

 »انقالب فرهنگی«در رأس و دوران تحميل رياضت کشی بر مردم و در درجۀ اول کارگران و زحمتکشان آری موسوی نخست وزير 

انی از ترقی و آزادی و نهادها و فعاالن دانشجوئی، با ويرانگری هر آنچه نش ،دانشگاه هابا يورش دائمی به  که ،ارتجاعی رژيم بود

 او . کوشيدند دانشگاه را به گورستان تبديل کنندبسياری از دانشحويان و استادان و کارمندان دانشگاه هاداشت و با تصفيه و اخراج 

همچون مشاور رفسنجانی و خاتمی در دوران رياست جمهوری آنان و به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در واقع نماد 

  .می زند» تغيير«ار، اختناق و ارتجاع رژيم است که اينک ماسک ميانه روی به چهره زده و حرف از تداوم فش

کروبی، آخوندی است که چند دوره نماينده، نايب رئيس و رئيس مجلس شورای اسالمی بود و نه تنها مسئوليت تصويب بسياری از 

 که در نتيجۀ آن سلطۀ فقيه بازهم –اساسی را نيز بر عهده داشت قوانين ارتجاعی رژيم، بلکه عضويت در شورای بازنگری قانون 

او با سردمداری کاروان های حج خمينی به پيشبرد سياست ارتجاعی پان اسالميستی، . تبديل گشت» واليت مطلقۀ فقيه«بيشتر شد و به 

ر حکم حکومتی خامنه ای و ابالغ دستور يکی از شاهکارهای او تعظيم در براب. آشوب افکنی و نفرت پراکنی در منطقه کمک می کرد

  .ولی فقيه به مجلسيان برای مسکوت گذاشتن قانون مطبوعات بود

و سرانجام رضائی، رئيس اطالعات سپاه پاسداران و فرماندۀ آن، مسئول شکنجه و اعدام هزاران زندانی سياسی و مبارزان کارگر و 

شتارها و ويرانی های جنگ، يکی نگ ارتجاعی با عراق، و از اين رو، ادامۀ کمردم کرد و عرب، يکی از مسئوالن و عامالن تداوم ج

 .   او دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مسئوالن اصلی بسط سلطه و نفوذ سپاه در حوزه های اقتصادی، سياسی و فرهنگی استاز

ثمار و بی حقوقی کارگران، سرکوب و تحقير زنان، زمينۀ سرکوب مردم، است نامزدهای اين انتخابات بدترين کارنامه ها را در آری

 ادامۀ سياست سی سالۀ رژيم جمهوری اسالمی – دست کم در کلی ترين خطوط – و برنامه های انتخاباتی آنان دارنداختناق و سانسور

  .بين آنان نيستاست، و تا آنجا که به ويژه به طبقۀ کارگر و زحمتکشان، يعنی به تودۀ مردم مربوط می شود، تفاوتی مهم 

تفاوت بين آنان اين است که هر يک بيشتر به جناح خاصی از سرمايه داران وابستگی دارند يا سياستی که از آن دفاع می کنند بيشتر در 

 مير حسين موسوی و کروبی بيشتر نمايندۀ سياسی بورژوازی خصوصی ليبرال و مثال. اين يا آن بخش از بورژوازی است خدمت

 اما همگی طرفدار خصوصی . نظامی–ی نزديک بدانها هستند و احمدی نژاد و رضائی نمايندۀ بورژوازی بوروکراتيک بوروکرات ها

 موسویمثًال . کردن اقتصاد کشور، طرفدار تحميل استثمار شديد بر کارگران و مخالف دخالت آنان در تعيين سرنوشت خويش هستند

است، » کاهش هزينۀ تأمين خدمات عمومی«حرف می زند و خواستار » يط کسب و کاربهبود مح«برای افزايش سود سرمايه داران از 

 رصد بنگاه های اقتصادی د۵٦ است، ناراضی است، و با ان نسبت به منطقۀ خاورميانه باالشاغالن در اير» هزينۀ اخراج«اينکه او از 

د با بوق و کرنا اعالم می کند که در دورۀ او بيش از هر احمدی نژا.  اند، همدردی می کند از مقررات مربوط به نيروی کار شاکیکه

زمان خصوصی سازی صورت گرفته است و موسوی خواستار خصوصی سازی در همۀ زمينه ها و به ويژه دخالت بخش خصوصی 

بقۀ در تصميم گيری ها و سياست گذاری های دولت است و رضائی مدعی می شود که موسوی به حد کافی خصوصی ساز نيست و سا

 هزار تومان کمکش ظاهرًا کارساز ۵٠کروبی که در دورۀ پيش وعدۀ . گرايش او به اقتصاد دولتی در زمان جنگ را به رخ می کشد



اش و برای اينکه يک گام از او جلو تر بردارد، نه از تقسيم نفت، بلکه عوام فريبانه از » سفرۀ نفتی«نبود به تقليد از احمدی نژاد و 

  . بين مردم حرف می زندتوزيع صنعت نفت 

  در مقابل اين مضحکۀ انتخاباتی چه بايد کرد؟
 وسيله قرار دادن مردم و به کمک ا ب ،درون سرمايه داران و ديگر استثمارگران حاکمو اختالفات اين انتخابات تالشی برای حل مسائل 

رگران و زحمتکشان، هيچ نفعی در اين انتخابات  مردم، به ويژه کا. نه حل مسائل مردم يا برداشتن گامی در اين جهت،ستمردم ا

کارگران و اکثريت عظيم مردم، هيچ آينده ای در رژيم جمهوری اسالمی، نه در شکل کنونی و نه در شکل به اصطالح اصالح . ندارند

ر هيچ رژيم سرمايه  ندارند، کارگران و اکثريت عظيم مردم شهر و روستا، هيچ آينده ای د– حتی اگر اصالح پذير باشد –شده اش 

تنها راه گسست کامل از رژيم جمهوری اسالمی، مبارزۀ انقالبی برای براندازی آن و استقرار دولتی کارگری است که . داری ندارند

  :  اما نسبت به اين انتخابات نيز نبايد بی اعتنا بود، بلکه بايد. راه را برای گذار به سوسياليسم فراهم سازد

   اش،قانون اساسیرژيم جمهوری اسالمی و تجاعی افشای ماهيت اربا 

  ،افشای سياست ضد کارگری رژيم و تک تک کانديداهای رياست جمهوریبا 

 ،فشای سياست ضد دموکراتيک رژيم و تک تک کانديداهای رياست جمهوریبا ا

 جمهوری اسالمی،  مسياست شووينيستی و نظامی گری رژيو افشای سياست خارجی با 

فوری ترين، .  را تحريم کرد، تا آن بخش هائی از مردم را که هنوز به اين رژيم توهم و اميد خيری از او دارند، بيدار نموداين انتخابات

  .پاخاستن برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی استه برجسته ترين و انسانی ترين عمل تودۀ مردم ايران ب

  

  !مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی

  !اليسمزنده باد آزادی و سوسي
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