جامعهی ایران و انتخابات

اوضاعِ جامعه و انتخابات نظامهای سرمایهداری از جمله ایران ،به نفع سازندهگان اصلی و اکثریت آحاد آن نیست .جلوههای بارز و روشن آنرا
میتوان در زندگی ،در نداری مردم و در فقر کودکان خیابانی دید .وجود میلیون ها معتاد و همچنین سییییظ مظیم فارغالتحصییییبن بی ار ،و
انتخاب مناصیر وفادار به نظمِ نابرابر ،ارمغانِ نظام جمهوری اسیبمی به جامعهی ایران اسیت .این نظام در سیی و اندی سیا  ،نه تنها کمترین
خدمتی به جامعه و مردم نهکرده است ،بظ و در موض ،انبوهی از تخریب و پایما نمودن ارزشهای انسانی ،به تاری ی کشاندن زندگی مردم،
رواج تبعیض و نابرابریها و همچنین باال ک شیدن نعمات و اموا طبیعی ،از خود بر جای گذا شته ا ست .بنابه شواهدِ مریان ،نمیتوان کمترین
تصییویری از سییازندهگی و بالندهگی جامعه ،از جانب سییردمداران نظام ،به بیرون ارا ه داد .سییران جمهوری اسییبمی با تمام وجودُ ،پا بهپای
سیییرمایهداران بینالمللی ،در پی نابودی زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش بر آمدهاند و تا توانسیییتهاند ،غارت نمودهاند و مرت ب جنایت
گردیدهاند .تاریخ و قانون همهی نظامها و از جمله نظام وابسییتهی جمهوری اسییبمی را اینگونه نوشییتهاند و بیدلیظ هم نیسییت ،که دار و
دستههای رنگارنگ آن  -و آنهم  -در دُورههای متفاوت ،از یک سو ،پیگیر سیاستهای چپاو و سرگوبگرایانهی نظاماند و از سویدیگر ،با
اتخاذ سیییاسییتهای فریبکارانه ،در صییدد مقبو جلوه دادن رفتار و امما جناحهای خودیاند .ی ی از این شییگردها و بسییایِ ریاکارانه را،
میتوان در نمایشاتی همچون انتخابات ،دید؛ انتخاباتی که مضامین و ثمرهی آن ،جز تخریب زندگی میلیونها انسان دردمند ،و جز ،رویت هر
چه بیشتر جنگ باال یها بهمنظور پس زدن جناحهای رقیب ح ومتی  -دولتی از قدرت سیاسی نیست.
دیده شده استکه ،جامعهی ایران به دلیظ تفاوتِ مظیم طبقاتی  -و بویژه در هنگامهی انتخابات  ،-شاهد ،شدتگیری تضادِ مناصر ،ارگانها
و دار و د ستههای درونی نظام میبا شد؛ شدتگیری و ت ضادهایی که زمینههای مادی آنرا ،باید مربوی به آگاهیِ کارگران و زحمتک شان از
سیاستهای اجحاف گرایانهی نظام دان ست .در حقیقت و به بیانی دیگر ،میتوان گفت ،که جنگ و مرافههای درونی نظام ،نه حاصظ این دُوره
از حاکمیت امپریالی ستی بظ از همان آغازین  -و در مر صههای گوناگون  -ممظکرد دا شته ا ستُ ،به هر اندازه ،او ضاع بُحرانیتر ،و گفتمان
امتراضی ،ملنیتر و گستردهتر می شود ،بهمیزانی بهمراتب باالتر ،تضادهای درونی نظام ،مریانتر و شاخ و شانه کشیدنهای ،دم و دستگاهها و
ارگانهای متفاوت نظام هم ،وسیییعتر شییده اسییت؛ به این دلیظ که جامعه زنده اسییت و مردم در میداناند؛ به این دلیظ که میلیونها توده،
مخالفِ سیا ستهای نظری  -مملی طبقهی حاکمهاند .وجود هزاران امترا ضات کارگری و دیگر اق شار محروم جامعه و همچنین مقابلهی آنان
با کارفرمایان و صاحبان تولیدی ،از جمله نمونههای بارز و زندهی جامعهی طبقاتیای ،همچون جامعهی ایران است.
در پرتو چنین واقعینی برای سران نظام محرز است که مردم پشت آنان نیستند و مخالف سیاستهای ارتجامی آناناند؛ میدانند که بدون کار
ب ست سبح و ارگانهای سرکوبگر ،دوامی نهخواهند دا شتُ ،میدانند که بیش از این ،سیا ستهای فریب ارانهی شان ،جایگاهی در ذهن
میلیونها انسان دردمند نهدارد .دهههاست که سردمداران رژیم جمهوری اسبمی فضای جامعهی ایران را برای میلیونها انسان بسته و تنگ
نمودهاند و روز به روز هم دارند ،بر ابعاد بیمدالتیها و بر دامنهی بگیر و به بندها میافزایند .نزدیک به چهار دهه اسیییتکه جان محرومان و
قربانیان را به لب شان ر ساندهاند و مردم ،از د ست ،این نظام و دولتهای مدافعی آن کبفهاند و بیش از این ،حا ضر به قبو

سیا ستهای

ظالمانانهی شان نی ستند .سردمداران رژیم در این مدت تبش ب سیار زیادی نمودهاند تا توجه و اف ار ممومی را به سمت خود حلب نمایندُ،
مبادا روز و روزگاری ،سی ستم و منا سبات حاکم بر جامعه دچار صدمات و لطمات جدی گردد .از دولت " سازندهگی" بعد از پایان جنگ
ایران و مراق گرفته ،تا دولتِ "ا صبح طلبُ"" ،مبارزه با مف سدان" و اخیراً "دولت تدبیر و امتدا " ،همه و همه ،بیانگر این حقیقت آ ش ار
اسییت که سییرکوبِ مدوام ،فریب و به انحراف کشییاندن اف ار ممومی ،از جمله سیییاسییتهای روتین و دغظکارانهایسییت که نظام جمهوری
اسبمی در مقابظ خود قرار داده است .همهیشان دارند دُورغ میگویند و با پُز انساندوستی و دفاع از حقوق انسانی ،جامعه و مردم را مرموب
می سازند .به ظاهر دغدغهی همهی شان ،محترم شمردن به حقوق پایهای کارگران و زحمتکشان استُ ،در ممظ ،پیگیر سیاستهای طبقهی
سرمایهداریاند .جنگ و دمواهایشان ،مبین دو منفعت طبقاتی متضاد از هم نیست و بی تردید و در این میان .منتسب نمودن وفاداران نظام از
جمله "کبغ"" ،منافق" از جانب «رف سنجانی»« ،م صباح یزدی» و غیره ،به همراهان چندین دههی شان ،نه طبقاتی ،بظ ،تطهیر چهرهی کریه
خودی و سالم جلوه دادن قانون سرا سر ارتجامی نظامِ جمهوری ا سبمی ست .بر همین ا ساس شاخ و شانه ک شیدنهای کنونی سران نظام را
نباید و نمیبایست جدی گرفت و در هم سو ی نظری ،و یا در هم آرا ی با جناحهای بهاصطبح مغلوبِ ح ومتی  -دولتی بر آمد.
آری ،انتخابات نظام جمهوری ا سبمی و از جمله انتخابات پی شارو  -خبرگان و مجلس  -در چنین چهارچوبه و منفعتی مطرح ا ست و تو ضیح و
برر سی خبف آن ،چیزی جز انحراف و خاک پا شیدن به چ شم کارگران و زحمتک شان نی ستُ ،پُر وا ضح ا ست که مردم در چنین ف ضایی

ذینفع نیستند و طبعاً ،دموای باال یها ،بر سر دخالت بیشتر در قدرت سیاسی جامعه است و بدون کمترین تردیدی ،ربطی ،به دموای پا ینیها
با باال یها نهدارد ،با این تفاصیظ کشتی بحران زدهی نظام ،بههر سمت و سو ی پهلو گیرد ،سودی برای جامعه و مردم در بر نهخواهد داشت.
به دیگر سُخن و به تجربه دریافته است که نظام سرمایهداری و از جمله رژیم وابستهی جمهوری اسبمی ،نیاز به جابهجا ی مناصر و جناحهای
متفاوتِ ح ومتی بهمنظور دوام بی شتر منا سبات ظالمانانهی جامعه دارد .در نتیجه انتخابات  -و در حقیقت انت صابات ایران  -از زمره شوهای
سیا سی و نمایشنامه هایی ست که میبای ست در دُورههای معینی ،در پهنهی ایران ،گ سترانده شود و اف ار ممومی را با آنها سرگرم نمود؛
انتخاباتی که کمترین بو و نشییانی ،از انتخابات مردمی و دم راتیک نهبُرده اسییت و فقط و فقط ،انجام فریضییهی سیییاسییی ،تجدید دوبارۀ
ارگانهایی همچون مجلس و نخبهگان سرمایهداری ست ،به همین دلیظ ،این د ست انتخابات ،چیزی جز تق سیم و جابهجا ی دوبارهی قدرت،
مابین باال یها و مهمتر از همهی اینها ،جز روانتر نمودن سیا ستهای آتی نظام جمهوری نی ستُ ،فارغ از جار و جنجا ها و تنشها ،انگیزه و
تبش همهی مناصییر و سییردمداران رژیم ،حفظ ،تح یم و پایداری نظامیسییت که جامعه را به تباهی کامظ کشییانده و زندگی را به میلیونها
تودهی محروم ،تلخ نموده ا ست.بدون تردید هدف و انگیزهی ا سا سی انتخابات پی شارو ،آن ا ست که به جامعه و بهمردم قبوالنداه شود که،
آرای آنان ،دخالت و نقش ا سا سیای در ر شد جامعه و در سرنو شت زندگی شان خواهد دا شت؛ هدف و انگیزهی ا سا سی آن ا ست تا اف ار
ممومی ،به سمتی سوق داده شود ،که میتوان ،با "انتخاب" منا صر " صالح" و "کاردان" ،م سیر او ضاع فبکت بار را تغییر ،و د ست منا صر
بیصبح و ناتوان را از شریانهای اقتصادی  -ح ومتی کوتاه نمود!!
به هر رو انتخابات پیشیییارو - ،خبرگان و مجلس  -و بنابه تجارب تاکنونی ،همان مسییییر و روندی را در پیش خواهند گرفت که انتخابات تا
بهحا نظام جمهوری ا سبمی پی شهی خود ساختهاند .خط زدن صبحیت خودیها ،و یا تأ ید منا صر تازه ،بهمعنای ت ضادِ دو منافعی طبقاتی ،و
یا بهمعنای "پاکی" انتخابات نی ستُ ،بدون کمترین شک و شبههای تا مادامیکه نظام سرمایهداری ،بر جامعهی ایران سیطره انداخته ا ست،
زندگی مردم وخیمتر و ماهیت "انتخابات سالم" ،بیمایهتر و همچنین چهرهی کریه به ا صطبح مخالفین دولتی  -ح ومتی مریانتر می شود.
مسلم است که مبج ،نه در همسو ی با شعارهای فریبندهی مناصر و دولتهایی همچون رفسنجانی ،خاتمی و دولت "تدبیر و امتدا " روحانی،
نه شییرکت در بازیهای نمایشیییای همچون انتخابات ،بظ افشییای حقیقی ماهیت جانیان بشییریت و تقابظ مملی با انتصییابات پیشییاروی آنان
میباشد؛ چرا که این دولتها ،مناصر ح ومتی و نمایشات سیاسیشان ،امتحان خود را پس دادهاند و مستحقِ بر چیدن و نابودیاند.
بنابراین شرکت در انت صابات نظام جمهوری ا سبمی ،آگاهانه و یا ناآگانه ،بهمعنای انتخاب سرمایه ا ست و باید مدافع و پرچمدار انتخاباتی
بود ،که از سییییاسیییت و از منفعت کارگران و زحمتکشیییان و دیگر محرومان پیروی مینماید؛ باید مبلغ و مدافعی نظامی بود که بهدور از
م ضح ههای نمای شی ،و بهدور از به انحراف ک شاندن اف ار ممومی ،از حقیقت و از ملظ ری شهای مع ضبت جامعهی ان سانی سخن به میان
میآورد .خبصییه اینکه ،انتخابات مجلس و خبرگانِ آینده ،به هر سییرنوشییتی دچار شییوند ،زندگی مردم وخیمتر ،و روند جامعه به قهقرا ی
بیشتری سوق داده خواهد شد .این خاصیتِ همهی نظامهای سرمایهداری و شوهای سیاسیای ،همچون انتخابات میباشد.
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