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در حالی که بحران ھای افتصادی ،سياسی و اجتماعی سراسر جامعه ايران ار فراگرفته است؛ در حالی که اکثريت مردم ايران برای سرنگونی
اين حکومت جھل و جنايت و ترور روزشماری می کنند؛ در حالی که محاصره اقتصادی و گرانی و تورم و بی کاری برای مردم کمرشکن شده
است؛ در حالی که تبليغات جنگی و احتمال حمالت ھوايی و موشکی ھم چنان بر باالی سر جامعه ايران سايه شومی انداخته است؛ در حالی که
حکومت اسالمی در داخل کشور و ھم سطح جھانی منزوی ترين دوره خود را سپری می کند؛ در حالی که حکومت اسالمی مانورھای نظامی
پی در پی برگزار می کند و برای زھر چشم گرفتن از مردم و به زعم خودش برای جلوگيری از اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی ،تھديد
و شکنجه و اعدام را تشديد کرده است؛ در حالی که سانسور و اختناق غوغا می کند؛ در حالی که حتی خودی ھای ديروزی حکومت اسالمی
نيز به اين نمايش انتخاباتی حکومت شان پشت کرده اند؛ نمايش انتخاباتی چه معنی دارد؟ و قرار است پس از اين نمايش ،چه تحولی در
جامعه ايران و روابط آن با سطح بين المللی پديد آيد؟ قرار است کدام قوانين ضدانسانی در مجلس آينده به نفع مردم تغيير کند؟ تا مردم و يا
بخشی از آن در اين نمايش انتخاباتی تکراری شرکت کنند؟ قرار است با شرکت در اين انتخابات ،کدام معضالت جمعی و فردی در جامعه ايران
حل و فصل شود؟ و ده ھا سئوال جواب ديگر...
سئواالتی از اين دست که بيش از سه دھه است نه تنھا جواب نگرفته اند ،بلکه روی ھم انباشته شده اند ،قطعا بعد از اين نيز با ھمان ابزارھا
و حاکميت ھرگز جواب نخواھند گرفت!
اما شرکت در اين نمايش انتخاباتی يک حسن بزرگ برای حکومت اسالمی دارد و آن ھم نشان دادن اعتبار به حکومتی است که به ابتدايی
ترين حقوق فردی و جمعی نه تنھا اھميتی نمی دھد ،بلکه تھديد و دستگيری و شکنجه و اعدام انسان ھا برای آن از بديھيات است .حکومت
اسالمی ،نه به محيط زيست و زندگی انسان ،نه به حقوق کودکان ،نه به حقوق زنان ،نه به حقوق اقليت ھای ملی و حتی مذھبی ،نه تنھا به
معضالت و مشکالت جوانان ،نه به اشتغال و تامين زندگی مردم ،نه به حقوق بازنشستگان و غيره کم ترين اھميتی نمی دھد .بنابراين ،ھر
انسانی که به خودش و ھم نوعانش احترام می گذارد در چنين نمايشی شرکت نمی کند.
عرصه بر حکومت اسالمی به حدی تنگ شده است که اکنون حتی گروه ھای مختلف اصالح طلبان حکومتی نيز اعالم کرده اند که در انتخابات
 ١٢اسفند  ٩٠شرکت نمی کنند .در طول تاريخ  ٣٣ساله حکومت اسالمی ،اين نخستين بار است که انتخابات مجلس بدون حضور اصالح
طلبان ،که تا چند سال پيش بخشی از ساختار قدرت و حاکميت در ايران بودند و ھنوز ھم ھستند ،برگزار می شود.
سازمان عفو بين الملل ،در تازه ترين گزارش خود از افزايش سرکوب مخالفان در ايران در طی يک سال گذشته انتقاد کرده و می گويد
با نزديک شدن انتخابات مجلس اين سرکوب ھا به ويژه در عرصه اينترنتی شدت بيشتر يافته است.
سازمان عفو بين الملل ،در بيانيه ای بدين مناسبت می گويد ايجاد گروه ھای کاربران اينترنتی در شبکه ھای اجتماعی ،ھمکاری با نھادھای
بشردوستانه و يا ھرگونه تالش برای اعتراض به وضعيت موجود در ايران می تواند به زندانی شدن افراد منجر گردد.
سازمان عفو بين الملل می افزايد در ماه ھای اخير شمار زيادی از وکالی مدافع ،دانش جويان ،روزنامه نگاران ،فعاالن حقوق بشر،
سينماگران و افراد وابسته به اقليت ھای مذھبی و نژادی در ايران بازداشت شده اند.
البته در گزارش ھای سازمان ھای بين المللی از جمله عفو بين الملل ،کم تر به دستگيری و زندان و شکنجه کارگران اشاره نمی شود.
گزارش سازمان عفو بين الملل يادآوری می کند که شمار اعدام ھا در مالء عام در ايران در سال  ٢٠١١نسبت به سال ھای پيش چھار بار
افزايش يافته است و به ھمين دليل جامعه جھانی نبايد ھمه اقداماتش را فقط روی پرونده ھسته ای ايران متمرکز کند.
سران و مقامات حکومت اسالمی ،به ياوه گويی و تناقض گويی افتاده اند که از يک سو برخی در رابطه با نمايش انتخابات مجلس ،پيشاپيش
از حضور گسترده مردم در اين نمايش خبر می دھند و از سوی ديگر ،مرد مرا تھديد می کنند که در روز انتخابات و يا پس از اعالم نتايج آن،
کسی دست از پا خطا نکند.
علی سعيدی ،نماينده خامنه ای در سپاه پاسداران ،اعالم کرده است» :امام نفرموده سپاه وارد مسائل سياسی نشود «.به عقيده او» :اگر افراد
يا گروه ھايی مواضعی را اعالم کنند که مواضع شان مطابق مواضع سپاه است ،اشکال خاصی ندارد و ما اصال اين را دوست داريم ،زيرا
بسيج و سپاه می خواھند مردم را با مواضع انقالب ھمراه کنند «.در حالی خمينی ،مخالف ورود سپاه به عرصه سياست بود.
سعيدی ،با تاکيد بر اين که »نيروھای مسلح با تخصص ھای نظامی می توانند با حضور در مجلس ،موضع يری منسجمی در قبال تصميمات
داشته باشند« ،گفته است» :حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقالب خواھد بود«.
ھمين موضع نيز نشان می دھد که اين انتخابات بر خالف انتخابات قبلی که تعدادی از سپاه و بسيج وارد انتھابات می شدند اين بار به توصيه
رھبر اين ارگان ھای سرکوب وارد اين نمايش شده اند تا مجلس نيز به طور يک دست ھم چون دولت نھم و دھم احمدی نژاد ،از فرماندھان
سپاه و بسيج و اطالعات باشند.
سرلشکر محمد علی جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران ،در زمان ثبت نام کانديداھا ،با ھشدار نسبت به اين که يکی از تالش ھای دشمن
»قطعا احيای آشوب ھا و اعتراضات اجتماعی با دستاويز قرار دادن انتخابات مجلس است« ،مدعی شد که »اخبار و اطالعاتی« دارد که نشان
می دھد دشمنان برای اين کار طرح ھايی را آماده کرده اند.
به گفته فرمانده سپاه پاسداران ،اين نيروی نظامی در صدد است که از تکرار وقايع دوره اصالح طلبان در جريان انتخابات مجلس نھم
جلوگيری کند.
تاکيد بر اھميت نقش آفرينی سپاه پاسداران در انتخابات تا به آن جا گسترش يافت که علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه به صراحت بر
لزوم »توجيه شھروندان« برای انتخاب »فرد اصلح« تاکيد کرد.
او با ذکر اين که مجلس آينده بايد در جھت »تقويت رھبری« عمل کند ،نھمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی مھم تر از ساير دورهھا
دانست و گفت» :در پای صندوق ھای رای بايد آثار »شعار ما اھل کوفه نيستيم ،علی تنھا بماند« را ھرچه بيش تر مشاھده کنيم«.
سعيدی پيش از اين گفته بود که »از ھيچ گروه و شخص و حزبی« حمايت نمی کند ،اما سپاه پاسداران اصول ،مبانی و مواضع ثابتی دارد که
بر »محوريت رھبری« است.
يدﷲ جوانی ،مشاور نماينده ولی فقيه در سپاه نيز آرزو کرده که نتيجه آرای مردم در انتخابات اسفند ماه» ،حضور افراد واليی« در مجلس
باشد.

او گفت که سپاه »بازوی رھبری« است و با توجه به »گستردگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اتصال بسيج به آن« ديگر تنھا بازوی مسلح
و توانمند رھبری نيست ،بلکه به عنوان »بازوی غير مسلح« رھبری نيز محسوب میشود.
تمام اين اظھارت در شرايطی مطرح شده که محسن کاظمينی ،فرمانده سپاه حضرت محمد رسول ﷲ ،که به تازگی جايگزين حسين ھمدانی
شده است ،از آمادگی اين سپاه برای مقابله با »ھرگونه ناامنی در انتخابات آتی« خبر داده است.
محسن کاظمينی ،فرمانده سپاه تھران ،از آمادگی اين سپاه برای مقابله با »ھرگونه ناامنی در انتخابات آتی« خبر داده و وعده داده است که
»ھمکارانش به اين ماموريت به خوبی پاسخ خواھند داد«.
کاظمينی اعالم کرده است که سپاه محمد رسول ﷲ به اين ماموريت »به خوبی پاسخ خواھد داد «.سپاه محمد رسول ﷲ ،مسئوليت امنيت
تھران را به عھده دارد.
تمام اين اظھارات امنيتی ،ترس و ھراس سران و مقامات حکومت اسالمی را از اين که مردم اين انتخابات را بھانه کنند و به خيابان ھا بريزند
و دست به اعتراض بزنند را به نمايش می گذارد.
در واقع اين ھمه بند و بست و چماقدارى براى تعيين اوباشانی است که قرار است نھمين مجلس ارتجاع اسالمى را تشکيل دھند .نام اين
نمايش مضحکه را نيز انتخابات گذاشته اند .انتخاباتى که در آن مردم کوچک ترين حق انتخابى ندارند .کشوری که در آن احزاب مخالف و
رسانه ھای مستقل اجازه فعاليت ندارند .در مملکتی که آزادی کانديدشدن وجود ندارد و در اين سی و سه صدھا ھزار نفر را شکنجه و يا کشته
اند و کل جامعه را به اسارت گرفته اند تا سر کار بمانند .حتى نيمى از خودشان ،از »خودى« ترين ھايشان که در طول اين سه دھه بارھا به
عنوان سردمدار سانسور و اختناق اسالمى امتحان شان را پس داده اند ،اجازه کانديد شدن ندارند .گذاشن نام انتخابات بر اين نمايش پوچ و بی
معنی اھانت به راى و به شعور مردم است .مردم ايران انتخاب شان را کرده اند .کليت حکومت اسالمی بايد برود.
به اين ترتيب ،شرکت در چنين نمايش انتخاباتی از نظر سياسى و اجتماعی فاقد ھرگونه ارزش و اعتبار است .نبايد در راى گيرى شرکت کرد،
اما نبايد بى تفاوت ماند .تا آن جا و در ھر سطحی که مقدور است دوره به اصطالح مبارزه انتخاباتى جناح ھاى حکومت و پس از آن را بايد به
صحنه گسترده ترين اعتراضات مردم عليه کل حکومت و ھمه جناح ھايش تبديل کرد .باشد .می توان محاسبات و بند و بست ھای حکومت را
به نفع مردم و به نفع گشايش فضاى سياسى بر ھم زد .می توان شکاف درونى ارتجاع اسالمى را عميق تر کرد و تناسب قواى بسيار
مساعدترى را به نفع مردم و امر آزادى سياسی و اجتماعی و فرھنگی به وجود آورد .بايد از تناقضات و کشمکش ھاى فزاينده درون حکومت
و جناح ھای آن در دوره نمايش انتخابات براى گسترش مبارزه و اعتراض مستقل خويش فعاالنه استفاده کرد.
اکنون اين انتخابات مجلس ،به مھم ترين مساله سياسى براى حکومت اسالمى و جناح حاکم اصول گرا به ويژه خامنه ای بدل شده است.
دعواھاى جناح ھا در آستانه اين انتخابات به شدت باال گرفته است ،و تالش ھاى سران حکومت اسالمى براى کاھش اين اختالفات و يا جمع
کردن آن از جلوى صحنه و راندن آن به پشت پرده نتيجه چندانى نداده است .در چنين فضايی از نظر حکومت اين انتخابات حکم يک »آزمايش
مھم تاريخى« را دارد.
از نظر مردم ،شرکت در اين انتخابات ،يعنى شرکت در راى گيرى ،پوچ و بى معناست .نه فقط راى شان برای بھبود زندگی شان تاثيری ندارد.
بيھوده است ،بلکه حتى انتخاب بين بد و بدتر ھم نيست ،انتخاب يک مشت چماقدار و آدم کش است.
کسانى که تا ديرزو در داخل و خارج کشور به مردم توصيه می کردند به جناح اصالح طلب حکومت راى بدھند ،امسال اين جناح به کلی از
صحنه انتخابات منع شده و جرات شرکت نداشته است طرفداران آن در داخل و خارج کشور برای اولين بار ،اين انتخابات را با اما و اگر و با
توجيه »انتخابات آزاد« با شرمندگی تحريم کرده اند.
واقعيت اين است که تاکنون ھيچ کدام از انتخابات حکومت اسالمی ،کوچک ترين بھبودی در زيست و زندگی اکثريت مردم ايران پديد نياورده
اند و فقط برای تقسيم قدرت و ثروت در درون جناح ھای حاکميت بوده است .بنابراين ،چنين انتخاباتی توھين آشکار به رای مردم است .کسی
که به رای خود احترام قائل است به صندوق ھای رای نزديک نمی شود و فراتر از آن ،تالش می کند حق خود را در جامعه مطرح کند و حرف
مستقل خود را بزند و کليت حکومت را زير سئوال ببرد .روز انتخابات مردم با عدم شرکت در راى گيرى قاتالن و آدم کشان و باندھای تبه کار
و مافيايی دست به اعتراض عمومی بزند و حق خود طلب کنند .مردم بايد از موضع مستقل خود عليه حکومت به ميدان بيايند.
در چنين شرايطی ،نه انتخابات حکومت اسالمی ،نه انتھبات آزايد که ليبرال ھا ،سبزھای اسالمی ،جمھوری خواھان ،طيف توده ای  -اکثريتی
و جناح ھايی از سلطنت طلبان مطرح می کنند ،که نتايج آن نجات حکومت اسالمی و بقای آن است .اما برای کارگران و اکثريت مردم ايران،
اين حکومت بايد با قدرت مردمی از بين برود تا در فضايی آرام و بدون فشار و خشونت مردم حکومت دل خواه آزاد ،برابر ،عادالنه ،مرفه و
انسانی خود را تعيين کنند.
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