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بالماسکه انتخابات به پایان خود نزدیک می شود!

اعالمیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت
مضحکه انتخابات ریاست جمهوری ایران
نمایش انتخاباتی رژیم را فعاالنه تحریم کنیم

هیات تحریریه سایت راه کارگر

ما کمونیستهای پایبند به وسیعترین و عمیق ترین نوع
دمکراسی و خودحکومتی واقعی مردم و پایبند به آزادیهای بی
قید و شرط سیاسی  ،حق بی چون چرای انتخاب کردن و
انتخاب شدن را همچون اکسیژنی میدانیم که بدون آن حق
شهروندی مجال نفس کشیدن پیدا نمی کند  .کبیرترین انقالبات
و تحوالت آغازین نظام سرمایه داری  ،وقتی به مدد رشادت
مردم به سلطه اشرافیت فئودال و سلطنت مطلقه پایان دادند تا
سلطه بورژوازی را به کرسی نشانند ،نه تنها برای نیمی از
جمعیت – زنان – حق رای قائل نبودند بلکه برای اکثریت
جامعه یعنی کارگران  ،تهیدستان و برزگران نیز بدلیل فقدان
مالکیت ابزار تولید و سرمایه  ،هیچ نوع حقی قائل نبودند .
مبارزه جانانه جنبش کارگری – سوسیالیستی بوده که سبب
گردید اکثریت مردم در جهان حداقل روی کاغذ هم که شده از
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن فارغ از جنسیت و طبقه و

در صفحه 3

نمایشی در یازده پرده !

ملیت و نژاد و غیره برخوردار شوند .

نگاهى آمارى به سه دهه " انتخابات "
ریاست جمهورى در ایران

بقیه درصفحه 2
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جعبه های مارگیری انتخابات فرمایشی
و ترفندهای جدید آماده می شوند!!
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آرش کمانگر
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بهروز سورن

رسوائی های بزرگ نمایش انتخاباتی!
در صفحه 8
تقی روزبه
--------------------------------------------------------------

به جرات میتوان گفت که جمهوری اسالمی در زمینه انتخابات
من درآوردی و فرمایشی خود فصل جدیدی را پیش روی خود
دارد .در هیچ دوره ای تا کانون با این همه مخالف برگزاری
باصطال ح انتخابات روبرو نشده است .چنانچه زمانی حاکمیت با
اتکا بر توهمات مذهبی طیفهای گسترده مردم صفهای طویل در
مراکز رای گیری را بنمایش میگذاشت و یا پس از برگزاری
آنها شیپور حماسه!! سازی مردم شهیدپرور در انتخابات را
روانه روزنامه ها و بلندگوهای تصویری خود میکرد.
مشروعیت حاکمیت اش را جار می زد و در صحنه بین المللی
باد به غبغب می انداخت! امروز نگران است .دلشوره دارد .می
ترسد که وزن طیفهای تحریم کننده بر حاکمیت جابرانه اش
سایه اندازد و زمزمه رفتن و سقوطش را بر سر زبان ها بی
اندازد .در ایندوره با امواج گسترده تحریم روبرو شده است.
این امواج از طیف های بسیار گسترده و رنگین و بخشا از
( فرزندخواندگان ) خود حاکمیت تشکیل شده اند .اتمیزه شدن
کاندیدهای خودی نیز آنچنان است که دست بر طیفبندی برده اند
و یارگیری می کنند تا نتیجه احتمالی ضعیف انتخابات را مقبول
جلوه دهند.

نامه مشترک سه تشکل کارگری
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش

به سازمان جهانی
کار ILO
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بازمعلوم نیست شمارش آرای بدست آمده  ،مهندسی و دستکاری
نشود کما اینکه در " انتخابات " ریاست جمهوری خرداد  ۸۸شد !!
در واقع دیریست جنا ح حاکم بر رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی دیگر
حتی به صافی تنگ شورای نگهبان نیز اطمینان ندارد و رسما سخن
از مهندسی آرای به صندوق ریخته شده میکند .
بعالوه آپارت تودر توی ٰرزیم اسالمی سرمایه در ایران ویژه گیهایی
دارد که آنرا از اکثریت جوامع سرمایه داری دیگر منفک میکند و آن
این حقیقت واضح است که " ریاست قوه اجرائیه و شخص دوم
مملکت " رویایی است که ساده لو ح ترین آدمها نیز نمی توانند آنرا
باور کنند  .در این نظام جهنمی بر فرض محال  ،رئیس جمهور "
منتخب مردم " حتی اگر هم بخواهد نمی تواند کار چندانی از پیش
ببرد  .مقامی که نه کنترل قوای نظامی و انتظامی در دست اوست  ،نه
اختیار وزارت اطالعات و وزارت خارجه را دارد و نه در مورد انرژی
هسته ای و بسیاری از بخشهای اقتصاد دخالتی میتواند بکند و بدون
جلب رضایت ولی فقیه و بیت رهبری و سپاه و مجلس و شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و انبوه
دستجات " لباس شخصی " و نهادهای موازی نمی تواند آب هم
بخورد؛ سخن گفتن از حق انتخاب ریاست قوه مجریه  ،چنان نمایش
بی خاصیتی است که نه قدرت خنداندن مردم را دارد و نه حتی قدرت
گریاندن آنها .
دعوت مردم به شرکت در این نمایش مضحک دیگر صرفا یک خطای
سیاسی نیست  ،راست و پوست کنده مشروعیت دادن به رژیمیست
که از صندوق رای تنها همین را می فهمد لذا از آن نه بعنوان
ابزاری در خدمت حقوق شهروندی بلکه در راستای بی حق کردن
مردم از حقوق مسلم خود بهره می جوید .
تحریم این " ضد انتخابات " فاشیستی  ،نه آخرین گزینه  ،بلکه
اولین گزینه ماست  .سرنگونی کلیت رژیم اسالمی و نظام سرمایه
داریش بوسیله یک انقالب حقیقتا اجتماعی و با تکیه بر نیروی
الیزال اکثریت کار و زحمت و نه این یا آن قدرت امپریالیستی  ،تنها
راه دستیابی به آزادی و برابری در ایران است .
سازمان ما مدافع تحریم فعال کارزار انتخاباتی ارتجاع مذهبی و
سرمایه داری در همین شرایط است .ما از طبقه کارگر و سایر
زحمتکشان یعنی اکثریت مردمان ساکن ایران و جنبشهای اجتماعی
آنان دعوت میکنیم تا با پشت کردن به همه کاندیداهای ریز و درشت
کلیت رژیم و صندوقهای رای سازی آن ،از شکاف میان باالئیها
استفاده کنند و مطالبات جاری و انقالبی خودشان را به صحنه
بیآورند.
خنده آور است اما حقیقت دارد در کشور ما برای " انتخابات آزاد "
هم که شده باید شیشه عمر رژیم را بر زمین کوبید !

ادامه اعالمیه سازمان ...
بورژوازی اما با این عقب نشینی و کوتاه آمدن تا حد دمکراسی
لیبرالی  ،سعی کرده و میکند که حق رای همگانی بدل به حق تعیین
سرنوشت واقعی مردم توسط خود مردم نشود  .در به اصطالع
آزادترین جوامع سرمایه داری نیز مردم تنها مجازند که همچون "
توده عوام " مشتی " نخبه و فرهیخته " را به نمایندگی برگزینند تا
چهار یا پنج سال یا بیشتر ،عنان اختیار خود را به آنها واگذارند .
البته در جوامع سرمایه داری بخش مهمی از تصمیمات کالن سیاسی
– اقتصادی و اجتماعی توسط موسساتی گرفته می شوند که انتخابی
نیستند اما آن نهادها و پستهایی هم که انتخابی اند هم تابعی از قدرت
اقتصادی بازیگران صحنه سیاست اند  .در " آزاد " ترین نوع جوامع
سرمایه داری احزاب بورژوازی با تکیه بر تبلیغات و سرمایه های
چند صد میلیون دالری سعی میکنند مطالبات مردم و افق خواستهای
آنها را چنان الغر و کم هزینه کنند که عمال راهی جز انتخاب میان بد
و بدتر از میان سیاستمداران طبقه حاکم در برابر مردم قرار نداشته
باشد  .و بدین سان است که نیمی از مردم مایوس از این سیستم
انتخابی مضحک که حرف اول را در آن کیسه پول کاندیداها میزند از
شرکت در رای گیریها سرباز میزنند و نیمی دیگر عمدتا میان بد و
بدتر یکی را بر میگزینند و نتیجه اینکه " دمکرات " ترین دول
بورژوایی تنها با کمتر از یکسوم حمایت توده ای بقدرت میرسند و
اسم این خیمه شب بازی را میگذارند " حکومت مردم بر مردم " !!
اما آیا بیان این حقیقت کریه نظام انتخاباتی در مناسبات سرمایه داری
 ،بدین معناست که ما کمونیستها نسبت به هر نوع انتخابات و رای
گیری در این جوامع بی توجه هستیم و برای دخالت در امر سیاست ،
صرفا منتظر انقالب اجتماعی هستیم ؟! نه به هیچوجه  .چگونه
جنبشی که بیش از و پیش از هر نیرویی برای حق رای همگانی و
برابر حقوقی شهروندان پیکار کرده و برای جمهور مردم ،میلیونها
قربانی داده میتواند نسبت به امر انتخابات در جوامع سرمایه داری
غیر فعال باشد  .ما اگر چه در تمام شرایط به اکثریت کار و زحمت
خواهیم گفت که رهایی و دمکراسی واقعی تحت نظام مبتنی بر
نابرابری طبقاتی امکان ناپذیر است اما در عین حال از هر امکان و
انتخاباتی برای طر ح مطالبات اکثریت استثمار شونده و استفاده از
امکانات انتخابی موجود برای افشای بورژوازی و ایجاد مانع بر سر
پیشروی آن بهره خواهیم جست  .بنابراین هر گاه احساس کنیم که با
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن خواهیم توانست قدم مثبتی به نفع
اکثریت ستمکش جامعه برداریم و از بار مصائب شان کم کنیم  ،حتما
در رقابتهای انتخاباتی شرکت خواهیم کرد و اردوی طبقاتی خود را به
میدان خواهیم آورد .
اما کاربست این سیاست روشن در دمکراسیهای نیم بند لیبرالی  ،چه
ربطی دارد به بالماسکه انتخاباتی در ایران تحت حاکمیت فاشیسم
مذهبی و مضحکه گزینش ریاست جمهوری در انتصابات پیش رو ؟!
در " انتخابات " ریاست جمهوری ای که نیمی از جمعیت – زنان –
حق کاندیداتوری در آن ندارند  ،غیر مسلمانان  ،مسلمانان غیر ۲۱
امامی  ۲۱ ،امامی های غیر والیی و حتی بخش مهمی از حامیان
قانون اساسی و نظام والیت فقیه با کمی زاویه نمی توانند صالحیت
نظارت استصوابی شورای نگهبا ن منصوب رهبر را احراز کنند ،
سخن گفتن از انتخابات دیگر جوک نیست توهین است به انسان و
انسانیت !
نه بدین خاطر که به زعم طیف راست اپوزیسون و دوستان نادان
مردم گویا کاندید اصلح جنا ح اعتدال و اصالحات – رفسنجانی – از
صافی شورای نگهبان عبور نکرده است ! نه این نکته تنها مزید
برعلت است نه خود علت  .تحریم نمایش انتخاباتی رژیم از دید ما و
همه نیروهایی که در پی آزادی و منزلت انسانی هستند دالیل دیگری
دارد  .ریشه را باید در بی حقوقی مطلق اکثریت جامعه و حاکمیت یک
رژیم توتالیتر مذهبی جستجو کرد که در آن نه تنها کمونیستها ُ ،بلکه
دمکراتها  ،لیبرالها و کال جریانات بورژوایی اصال ح طلب مذهبی و
غیر مذهبی نیز حق مشارکت در آن را ندارند و تازه در صورت رای
دادن به یکی از کاندیداهای تائید صالحیت شده شورای نگهبان نیز

سرنگون باد رژیم اسالمی سرمایه
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسیالیسم
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چون محسن رضایی که خود از اصلیترین سرسپردگانش بوده و در
همه جنایات و سرکوب ها صداقت ضد بشری خود را عمالً نشان داده
است را بر نمی تابد.
اگر زمانی احمدی نژاد مذاکره با غرب را مطر ح و خود را
داوطلب این کار معرفی میکرد ،در این هفتههای رقابت انتخابانی،
هشت کاندیدای مورد نظر خامنه ای هر یک به شیوه خود از رفع
اختالف با غرب صحبت کرده اند .حتی اغلبشان خواستار رفع حصر
از موسوی ،همسرش و کروبی شدند و آزادی دستگیر شدگان و قایع
 ۸۸و آشتی ملی را مطر ح کردند .اشاره به چنین مسائلی برای خامنه
ای قابل تحمل نیست  .او با سرسختی تمام بر سیاست فاجعه بار
فرافکنی و گذاشتن تقصیر همه فجایع و بیکفایتی های خود و
دستگاهش به گردن آمریکا و صهیوینسم ،علیرغم اعترافات اخیرش
به اینکه تحریم اثر گذاشته است ،ادامه میدهد .برای توجیه این
سیاست در سخنرانیهای خود فقط از برخی سوء مدیریت ها صحبت
میکند ،سوء مدیریت هایی که دست پخت همان دولتی است که مدت
هشت سال در قدرت نگهداشته است ،دولتی که اعتراضات میلیونی
سال  ۸۸را به خاک و خون کشید ،صدها شهروند را کشت و هزاران
آزادیخواه را دستگیر و شکنجه کرد ،آزادیخواهانی که بدون توسل به
کوچکترین خشونتی میخواستند اعتراض خود را نسبت به حق
پایمال شده خویش ،به طور قانونی نشان دهند.
خامنه ای پس از رد صالحیت رفسنجانی و مشایی ،دو تهدید جدی
در مقابل نامزد های مورد نظرش ،روز چهار شنبه گذشته در حضور
جمع نیروهای بسیج ،سپاه و حزب هللا رضایت خود را از پیشرفت
سناریوی انتصابات نشان داد و گفت که قانون رعایت شده و « فصل
الخطاب » انجام گرفته است ،چون رفسنجانی گفته بود که اصل حفظ
نظام است و مشایی بدون هیچ واکنشی ستاد انتخاباتی خود را هم در
اختیار سعید جلیلی قرار داده بود! اما خرده گیری های هشت رقیب
انتخابات به دولت و اوضاع مملکت ،خامنه ای را چنان پریشان کرد و
به دست و پا انداخت که الزم دانست دخالت کند و بگوید که نامزدها :
« در انتقاد به عملکرد دولت های پیشین سیاه نمایی نکنند ،انتقاد
کنند الکن انتقاد به معنای سیاه نمایی نباشد ،بمعنای انکار کارهای
بسیار برجستهای که چه در این دولت و چه در دولتهای قبلی انجام
گرفته است ،و کسانی مثل خود آنها آمدند سرکار و تالش کردند...
اینها را انکار نکنند ،شب و روز اینها را انکار نکنند) ۴ ( » .
و بعد برای اینکه بر توطئه خود از جمله وارد کردن سعید جلیلی در
روز آخر به کارزار انتخابات سر پوش بگذارد ،گفت « :من به هیچ
کس نظر ندارم » .سخنرانی خامنه ای بنوعی خواهش و استدعا
بیشتر شبیه بود تا اظهارات رهبری قدر قدرت .او برای تحمیق عمله
و اکره گوش به فرمان خود به عباراتی چون «برادران محترم »
دخیل بست و پس از  ۲۴سال خواب نما شد که بگوید:
« امروز مساله اصلی ما اقتصاد است .اگر اقتصاد درست شود،
دشمن بیدفاع می ماند) ۵ ( » ..
کارزار انتخاباتی خامنه ای بیش از آنکه به امری معمول در جهان
ماننده باشد ،بالماسکه ای بیش نیست ،از ماسک سه الیهای که از
شعار همیشگی اوست :خدا باوری ،مردم باوری و خود باوری تا
دیگر نقاب داران سر سپرده که نقاب های دستوری بیت رهبری و
اطالعات را بر چهره دارند .به دو نمونه از این گزین شدگان والیی و
برنامههای آنها اشاره میکنیم تا مشخص شود که حلقه محاصره
استبداد دینی تا کجا پیشروی کرده و چگونه تابعین خود را مسخ و از
هویت انسانیشان تهی کرده است .محسن رضایی در ارائه برنامه خود
پس از اشاره به تعطیلی شهر صنعتی قزوین و اشاره به اینکه «
تعطیلی یک صنعت زلزله است » می گوید:
« کشور داری تنها سیاست ،امنیت و دفاع نیست ،بلکه باید به
زندگی مردم توجه کنیم ....نشان میدهم که جوانان ایران فرشته نجات
هستند و یک خیزش و جنبش بزرگ درست میکنم و از این رو اگر
رئیس جمهور شوم اعالم میکنم همه منابع را از من بگیرید ،هر چه
ارز است از من بگیرید ولی جوانان را به من بدهید تا نشان دهم
چگونه با جوانان کویرها را به بهشت تبدیل می کنم ..ما در هر رشته
ای متخصص بخواهیم در جوانان وجود دارد ....بنابر این میتوانیم
همه تحریم ها را خنثی و فقر و بیکاری را از بین ببریم و مانند
خرمشهر کشور را آزاد کنیم ....مگر میشود با سرنوشت ملت بازی

بالماسکه انتخابات
به پایان خود نزدیک می شود!

پیش از ورود رفسنجانی و مشایی به رقابت انتخاباتی ،طر ح مهندسی
انتخابات از سوی خامنه ای و ارگانهای مطیع او ،تکلیف منتقدین و
معترضین درون دایره محدود حاکمیت را مشخص کرده بود .روشن
است که رژیم از وقایع سال  ۸۸درسهای زیادی آموخته است و همه
زمینه های احتمالی اعتراض را تا آنجا که بتواند ،از میان می برد.
دستگیری های اخیر جوانان حامی آیته هللا حسن روحانی (،) ۲
دستگیری فعاالن فرهنگی (  ،) ۱بستن روزنامه های طرفدار
اصالحات و دولت ( روزنامه ایران ) ،تهدید پنهان و آشکار حامیان
رفسنجانی و فشار هرچه بیشتر به احمدی نژاد همگی ادامه برنامه
ریزی اولیه است که تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت.
این نیز قابل پیشبینی بود که دایره والیت و اصولگرایان که همه
ارگان های حکومتی در اختیار آنهاست ،برای کسب مشروعیت
مهندسی شده نیاز به تبلیغ گسترده دارند .از این رو همه را به ثبت
نام تشویق کردند ،چون از روز نخست گرم کردن تنور انتخابات و به
اصطال ح خامنه ای « خلق حماسه » انتخاباتی هدف اصلی بوده است
و نه رعایت حق مردم در آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن .اما
چگونه است که طبل انتخابات تو خالی از کار در میآید و کوه موش
می زاید؟ چگونه است که از  ۶۸۶کاندیدا( طبق گفته وزیر کشور )
فقط  ۸نفر میتوانند از صافی های رنگارنگ بگذرند و شورای
نگهبان فهرست مورد نظر رهبری و اصولگرایان را کاندیداهای
احراز شده ،اعالن می کند؟
مساله نه فقط بحران های ساختاری چند گانه ای است که جامعه
را به مرز تالشی کشانده بلکه این واقعیت که مردم از همه طبقات و
اقشار پس از سی و چهار سال سرکوب حاضر نیستند دست از مبارزه
برای خواست های خود بردارند و همچنان مصرانه از هر فرصتی
استفاده میکنند تا شعار « مرگ بر دیکتاتورشان » را به گوش
جهانیان برسانند ،خواب راحت را از خامنه ای و نیروهای رنگارنگ
سرکوبش ربوده است .ناتوانی خامنه ای در حل مساله اتمی و حتی
انتخاب فردی کارآ در راس دولت که بتواند مشکلی از بی شمار
مشکالت جامعه را حل کند ،بقدری عریان و رسوا کننده است که
امروزه برای ذوب شدگان در والیت هم کامالً روشن شده و کابوس
شورش و اعتراضات توده ای دیگر به بیت خامنه ای محدود نمی
شود.
محسن رضایی در جریان تبلیغات انتخاباتی و در جمع مردم
قزوین گفت  « :بزرگانی که در سه دولت هاشمی ،خاتمی و احمدی
نژاد بودند ،افراد شایسته و دلسوزی بودند اما آنها نتوانستند افراد
محرم را در کشور برای اداره این مملکت بیاورند و افرادی که
مسئولیت پیدا کردند محرمیت الزم را نداشتند و گرنه امروز ما این
مشکالت را نداشتیم ) ۲ ( » .همین اظهار نگرانی از وضعیت کشور
را قبالً به اصطال ح « بزرگان » ( خاتمی ورفسنجانی ) مفصل تر
ابراز داشته بودند ،اما چون مورد اعتماد خامنه ای نیستند ،تشویشی
برای او بوجود نیاورد .ولی خامنه ای ایرادات اصول گرایان افراطی
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کرد ....نمیتوانیم اجازه یک خطای دیگر را بدهیم مگر ایران محل
آزمایش دولتمردان ناپخته است) ۵ ( » ..
آقای رضایی گذشته از کلی گویی راجع به اقتصاد ،تازه خواب نما
شده که باید فرشتههای نجات را در اختیارش قرار دهند تا کویرها را
به اصطال ح خودش به بهشت ولی درواقع به مجمع الجزایر گوالک
تبدیل کند ،گفتی سالی هشتاد هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی با
استعداد را او و دم و دستگاه امنیتی ـ سپاهی و دولتهایی رنگارنگ
بی کفیایتی که او خود یکی از حامیان آنها بوده از کشور فراری
ندادهاند .رضایی در عین حال اعتراف میکند که بر منابع ارزی کشور
دست گذاشته و از اینکه رسما اعالن میکند که در دزدی و غارت
منابع ملی کشور دست داشته ،هیچ ابایی ندارد.
برنامه تنها نامزد اصال ح طلب ،آقای عارف ،اصال ح طلبی که
حتی در مناظره های تلویزیونی سعی میکرد از خطوطی که برایش
تعیین شده بود پا را فراتر نگذارد ،هم چیزی جز افشای یک هزارم
خالف کاری ها و ضایعات اقتصادی موجود نیست .او ضمن دفاع از
طر ح هدفمندی یارانه ها می گوید:
« بد اجرا کردن قانون هدفمندی باعث استقراض و تورم شد .به نظر
من فاز اول ابتدا باید به صورت کامل اجرا شود ،سهم بهداشت و
درمان هنوز اجرا نشده ،چرا مردم باید باالی  ۰۱در صد از جیبشان
برای هزینههای درمان بدهند؟ برنامه ما این است که مردم را از محل
منابع آزاد شده به  ۲۱در صد برسانیم ....ما ظرفیت تولید ۲۱۱
میلیون تن محصول کشاورزی را داریم که االن زیر  ۲۱۱میلیون
است ۲۶۱ ....کشور تورم یک رقمی دارند .اما ما جزو معدود
کشورهایی هستیم که تورم ما هنوز دو رقمی است ....نکبت کم
فروشی دامن اقتصاد را گرفته است به طور مثال به خاطر
سیاستهای غلط گاوهای شیرده به کشتارگاه ها رفتند .این دیدگاه
حاصل شد که آنچه سفید است .و بعد به داخل شیرها آب وارد شد( » .
اول ماه مه ،شبکه رادیو ایران ) ( ) ۰
مجموعه هشت نامزدی که شورای نگهبان برگزیده هیچ یک
نماینده مردم نیستند و خواست ها و مطالبات آنها را پیش نخواهند
برد .مهم نیست که در آخرین لحظه خامنه ای نام چه کسی را از
صندوق رأی بیرون می کشد .هر کدام که رئیس جمهور شود قدرتی
بیش از احمدی نژاد نخواهد داشت و مجبور است همان دستوراتی را
اجرا کند که محور بیت ـ اطالعات ـ سپاه و دیگر نیروهای سرکوبگر
میدهند .صحبت خامنه ای در جمع زائران حرم خمینی در مراسم
سالگرد او که  « :رأی به هر نامزدی در انتخابات ،رأی به جمهوری
اسالمی است .رأی اعتماد به نظام و ساز و کار انتخابات است۸ ( » .
) ماهیت این بالماسکه را بخوبی نشان میدهد و هشداری است به
کسانی که فکر میکنند اگر شرکت و به کسی که در نظر دارند رأی
دهند یا اصالً رأی سفید بدهند تغیری در اصل قضیه خواهند داد .از هم
اکنون خامنه ای این رأی ها را به نام خود ثبت کرده است! پس
تصمیم درست تحریم فعال انتخابات است ،تحریمی توأم با استفاده از
هر فرصتی جهت افشای این بالماسکه و درعین حال طر ح مطالبات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  .افشای اینکه هر رأی پایه های
استبداد والیی ـ فاشیستی را تقویت میکند ورایی است بر علیه منافع
خود و آینده جامعه مصیبت زده و در حال تالشی.

= پیوندها =
سایت راه کارگر
www.rahekaregar.com
ایمیل سایت
site@rahekaregar.com
روابط عمومی
public@rahekaregar.com
رادیو -تلویزیون برابری
www.radiobarabari.com
ایمیل رادیو
info@radiobarabari.com
ایمیل تلویزیون برابری
info@barabar.tv

تلفن

49 – 511- 2617492

علیه ستم جنسیتی
www.asj-iran.com
راه کارگر خبری
www.rahekaregarnews.com

ایران بولتن ( انگلیسی )
www.iran-bulletin.org
نشر بیدار ( تئوریک )
www.nashrebidar.com
مجله آوای زن
www.tvs.se/womensvoice

تحریریه سایت راه کارگر
 ۲۵خرداد ۳۱
--------------------------------------------------زیرنویس ها :

رادیو همبستگی ( سوئد )
http://radiohambastegi.net
---------------------------------توجه  :مواضع عمومی سازمان ما در
بیانیه ها ،مصوبات واسناد با امضای
نهادهای سازمان طر ح میشوند.
مقاالت با امضای فردی و یا مطالب
مطروحه در مصاحبه ها لزوما مواضع
سازمان ما نیستند .

 ۲ـــ سایت کلمه ،دوم ژوئن ( سعید بداشتی ،مجتبی هاشمی ،محمد
پارسی ،شیرین میر کرمیی ،محسن رحمانی )
 ۱ــ سایت ملی مذهبی  ۲۴خرداد ( .رضا آقا خانی ،نصراللله لشنی،
علی رضا اکبر زاده  ،حسین بجیرانی در تهران )
 ۲ــ خبرگزاری آریا  ۲۴خرداد.
 ۴ــ خبر گزاری آریا  ۲۴خرداد.
 ۵ــ همان سایت ۲۴خرداد.
 ۶ـــ همانجا  ۲۵خرداد.
 ۰ـــ اول ماه مه ،شبکه رادیو ایران.
 ۸ـــ ایلنا ۲۴ ،خرداد
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حداقل فوق الذکر رعایت نمىشوند ،و مهمتر از آن سركوب
مىگردند .این تنها وجه مشخصه انتصابات قریبالوقوع نیست،
بلكه سناریویى تكرارى است كه تقریبا در طول حاكمیت رژیم
اسالمى تكرار شده است .براى اثبات این مدعا با هم نگاهى
مىاندازیم به آمار ده دوره انتخابات ضد دمكراتیك ریاست
جمهوری در دوران پس از انقالب  0951یعنى دورهاى كه
ظاهرا نظام  2511ساله سلطنتى و موروثى به نظام " انتخابى
و جمهورى" تبدیل شده است!!

نمایشی در یازده پرده !
نگاهى آمارى به سه دهه " انتخابات "
ریاست جمهورى در ایران
آرش کمانگر

دوره اول
اولین " انتخابات " ریاست جمهورى اسالمى در  5بهمن 58
برگزار شد كه در آن  024نفر داوطلب شدند .در آن زمان
شوراى نگهبان هنوز شكل نگرفته بود ،اما طبق مصوبه "
شوراى انقالب اسالمى" كه متشكل از آخوندها و لیبرالهاى
مذهبى بود ،وزارت كشور وظیفه داشت كه فهرست داوطلبین
را نزد خمینى برده و او پس از تایید كاندیداها فرمان رقابت را
صادر كند .از جمله " غیرخودىهایى" كه در آن دوره داوطلب
شده بودند مىتوان از مسعود رجوى ( از سازمان مجاهدین
خلق ) و ایرج كشكولى ( از حزب رنجبران) نام ببریم .
اما این غیرخودىها به دلیل تهدید خمینى و دیگر مقامات رژیم
ناگزیر از كنارهگیرى شدند .از جمله كسان دیگرى كه
كنارهگیرى كرد جاللالدین فارسى ( كاندیداى اول حزب
جمهورى اسالمى) بود كه به دلیل تابعیت افغانى از حق
كاندیداتورى محروم شد  .این حزب بعد از این ناكامى " آیت"
را مورد حمایت قرار داد .ایرج كشكولى در كتاب خاطرات خود
كه توسط حمید شوكت منتشر شده چگونگى منصرف شدنش و
نحوه برخورد موسوى خویینىها در ستاد انتخاباتى وزارت
كشور را توضیح مىدهد .به هر رو از حدود  20میلیون واجد
شرایط برای رای دادن  04میلیون نفر یعنى  01درصد شركت
نمودند كه ابوالحسن بنىصدر ( از جنا ح بورژوا – لیبرال
مذهبی ) با حدود  00میلیون راى انتخاب شد .حسن حبیبى،
صادق خلخالی  ،كاظم سامى ،صادق قطبزاده ،محمد صادق
طباطبایى ،و داریوش فروهر از دیگر كاندیداهاى این انتخابات
بودند كه آراى چندانى به دست نیاوردند .در این راىگیرى
شرط سنى شركتكنندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها
سى سال بود .

مقدمه ای بر نمایش یازدهم
بزودی جمهورى اسالمىایران یازدهمین " انتخابات" خویش را
براى گزینش " رییس قوه مجریه " برگزار مىكند .در جریان
نامنویسى داوطلبین شركت در این باالماسكه ضددمكراتیك،
بیش از  011نفر با مراجعه به وزارت كشور و پر كردن فرم
مخصوص ،آمادگى خود را براى كاندیداتورى اعالم داشتند که
از میان آنها تنها صالحیت  8نفر یعنی جلیلی  ،غرضی ،
روحانی  ،حداد عادل  ،والیتی  ،عارف  ،قالیباف و رضایی تائید
شد ند .نکته قابل توجه در این رد صالحیت ها  ،حذف
رفسنجانی ( رئیس جمهور سابق نظام و رئیس فعلی مجمع
تشخیص مصلحت و نیز مشایی ( دست راست رئیس جمهور
فعلی – احمدی نژاد  ) -بود .
طبق قواعد رژیم  ،شوراى نگهبان مسئول رسیدگى به
صالحیت نامزدها و اعالم لیست نهایى كاندیداهاست .بر طبق
همین قواعد نوشته و نانوشته  ،رئیس جمهور حكومت اسالمى
باید مرد  ،شیعه دوازده امامی  ،جزء رجال معروف سیاسى و
دینى ،معتقد به قانون اساسى ،حكومت دینى و اصل محوری آن
یعنى والیت مطلقه فقیه و بنابراین ملزم به تبعیت از ولى فقیه
زمان یعنى سیدعلى خامنهاى باشد .شوراى نگهبان عالوه بر
این قیود و شروط مىتواند بر طبق تبصره الحاقى " نظارت
استصوابى" هر زمان و هر كجا كه صال ح رژیم و صواب
آخرت بداند  ،حتى واجدین شروط فوقالذكر را نیز حذف كند.
بر این مبنا بود كه شوراى نگهبان با بررسى صالحیت
نامزدها ،صدها نامزد را از دم تیغ گذراند و تنها هشت ذوب
شده در " زالل " ولی فقیه را تائید کرد  .این نمایش مضحك و
تهوعآور را جمهورى اسالمى" انتخابات " نام گذاشته است .
حال آنكه الفباى حقوق بشر و حتى دمكراسىهاى لیبراالى رایج
در كشورهاى غربى به ما مىگوید كه براى برگزارى یك
"انتخابات آزاد " حداقل شروط زیر باید رعایت شده باشند:

دوره دوم
بعد از عزل ابولحسن بنىصدر توسط مجلس شوراى اسالمى و
به فرمان خمینى و نیز آغاز كشتارهاى فاشیستى پس از خرداد
 0901و حاكمیت اختناق مطلق ،دومین " انتخابات " ریاست
جمهورى در دوم مرداد  0901برگزار شد .بر اساس مصوبه
مجلس شوراى اسالمى در تاریخ  09تیر ماه  0901بررسى
صالحیت نامزدها به عهده شوراى نگهبان قرار گرفت .در این
"انتخابات"  10نفر داوطلب شده بودند كه فقط صالحیت  4نفر
تائید شد .از جمله كسانى كه هوس نامزد شدن كرده بود ،یك
جریان " چپ" مدافع رژیم به نام حزب تروتسكیستى بابك
زهرایى " حزب كارگران سوسیالیست" بود كه صالحیتش رد
شد و مدتى در زندانهاى جمهورى اسالمى بسر برد .در این
سال  22/5میلیون نفر واجد شرایط راى دادن بودند كه به گفته
رژیم  04درصد آنها در انتخابات شركت كردند كه البته بیش از
 9درصد ایها ،آراى باطله بودند .رجایى ،شیبانى ،عسكراوالدى

 - 0حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان بالغ
 - 2آزادى اندیشه ،بیان و تجمع
 - 9آزادى فعالیت همه گرایشات و تشکلها  ،از جمله حق
بىحصر و استثناى آنها براى معرفى كاندیدا و تبلیغات مثبت و
یا منفى در ارتباط با كاندیداهاى دیگر
 - 4برابرى كامل زن و مرد براى راى دادن و انتخاب شدن
 - 5حق كاندیداتورى همه افراد ( اعم از موافقین و مخالفین
رژیم وقت) حتى اگر خواهان تغییر بنیادی سیستم باشند.
در ایران اما به غیر از " حق راى همگانى و مخفى" یعنى
حق كامل مردم براى تبدیل شدن به سیاهى لشگر جهت رونق
بخشیدن به "راىگیرى" و مشروعیت رژیم ،هیچ یك از شروط
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و پرورش ،چهار كاندید این خیمه شب بازى بودند كه
محمدعلى رجایى با  81درصد آرا رییس جمهور شد.

به هر رو در "انتخابات" مرداد  0908از میان  19نامزد،
شوراى نگهبان تنها صالحیت  2نفر را تایید كرد كه عبارت
بودند از هاشمى رفسنجانى و عباس شیبانى ،كه رفسنجانى با
 94درصد آراى داده شده انتخاب شد.

رجایى اما پس از پنج هفته در جریان انفجار دفتر
نخستوزیرى به همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژیم در
هشتم شهریور  0901كشته شد ،لذا رژیم ناگزیر از برپایى
"انتخابات" مجدد در تاریخ ده مهر ماه  0901شد .در این
انتخابات حدود  29میلیون نفر واجد شرایط راى دادن بودند كه
به گفته رژیم از میان آنها  14درصد شركت كردند .در این دوره
 40نفر نامزد شدند كه شوراى نگهبان تنها صالحیت  4نفر را
تایید كرد كه عبارت بودند از اكبر پرورش( نماینده مجلس ) ،
على خامنهاى( معاون وزیر دفاع و امام جمعه تهران )  ،رضا
زوارهاى( معاون وزیر كشور) و حسن غفورىفرد ،نكته جالب
توجه این كه آیتهللا مهدوى كنى ( محافظه کار معروف و دبیر
جامعه روحانیت مبارز تهران که اکنون رئیس مجلس خبرگان
است ) نیز جزو نامزدها بود كه صالحیت او توسط شوراى
نگهبان رد شد !! در سومین دوره ریاست جمهورى اسالمى،
خامنهاى با  95درصد آراى ماخوذه انتخاب شد.

دوره ششم

دوره سوم

انتخابات فرمایشى بعدى در تاریخ  20خرداد ماه  0912برگزار
گردید كه از میان  99میلیون واجد شرایط كمتر از  01میلیون
نفر شركت كردند یعنى  51درصد كه با در نظرداشت آراى
باطله مىتوان گفت كه حتا بر مبناى آمار دستكارى شده رژیم ،
مخالفین حاکمیت والیت فقیه بر موافقان آن برترى یافتند و این
در اوج اختناق نیمه اول دهه هفتاد یعنى در سالهاى بیداد
عملیات تروریستى رژیم در داخل و خارج ،،به راستى یك
شاهكار بود .در این انتخابات مضحك ،شوراى نگهبان از میان
 028نامزد  4نفر را تایید صالحیت نمود كه عبارت بودند از :
هاشمى رفسنجانى ،احمد توكلى ( وزیر كار سابق و دبیر بخش
اقتصادى روزنامه رسالت در آنزمان )  ،جاسبى ( رییس
دانشگاه آزاد ) و رجبعلى طاهرى ( مجرى طرحهای سازمان
صنایع دفاع)  .از میان این چهار نفر رفسنجانى مجددا با كسب
 02درصد آرا _كمى بیش از  01میلیون راى_ انتخاب شد .نكته
جالب توجه در این نمایش انتخاباتی كسب بیش از  4میلیون
راى ( حدود  24درصد ) توسط فرد محافظهكارى چون احمد
توكلى بود كه نشانگر نوعی ابراز تنفر از " سردار ویرانگری
" ( اکبر شاه میلیاردر ) بود .

دوره چهارم
این "انتخابات " در  25مرداد  0904برگزار شد كه در آن 51
نفر اعالم نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان صالحیت  9نفر
را تصویب كرد كه عبارت بودند از خامنهاى ،عسگراوالدى و
مصطفوى كاشانى ،كه در آن از كل  20میلیون واجد شرایط
حدود  54درصد شركت كردند و خامنهاى مجددا با كسب 02
میلیون راى انتخاب شد كه مىشود  85درصد آراى ماخوذه.
كاشانى با حدود  01درصد و عسگراوالدى با حدود  2درصد به
ترتیب دوم و سوم شدند .بنابراین با در نظر گرفتن آراى باطله
مىتوان گفت كه براى نخستین بار ( حتا طبق دادههاى آمارى
رژیم ) نیمى از مردم در انتخابات شركت نكرده و به كاندیداهاى
رژیم " نه " گفتند.

دوره هفتم
" انتخابات" هفتمین دوره ریاست جمهورى در دوم خرداد ماه
 0910برگزار شد كه در آن حدود  95میلیون نفر از جمعیت
پانزدهسال به باالى كشور واجد شرایط راى دادن بودند كه از
این تعداد كمى بیش از  29میلیون نفر شركت جستند كه معادل
 89درصد بود  .در این " انتخابات " از مجموع  298نفر
داوطلب ،شوراى نگهبان تنها صالحیت  4نفر را تایید نمود كه
عبارت بودند از  :محمد خاتمى ،ناطق نورى ،رىشهرى و
زوارهاى.
خاتمى توانست با كسب حدود  11درصد آراى به صندوق
ریخته شده ،زمام پست ریاست جمهورى رژیم را به عهده گیرد
این در حالی بود که همه قرائن نشان میداد که ناطق نوری
کاندید اصلح نظام و فرد مورد نظر خامنه ای است .

دوره پنجم
پنجمین دوره " انتخابات" ریاست جمهورى اسالمى به دلیل
مرگ خمینى در خرداد ماه  0908و سپس انتخاب ضربتى
خامنهاى به عنوان رهبر و ولى قفیه جدید نظام ( توسط مجلس
خبرگان ) كه رفسنجانى _رییس وقت مجلس شوراى اسالمى و
نایب رئیس مجلس خبرگان_ سهم بسزایى در آن داشت  ،در
تاریخ ششم مرداد ماه  0908.برگزار شد  .حدود  90میلیون از
جمعیت کشور واجد شرایط رای دادن بودند كه از میان آنها
حدود  00میلیون یا  50درصد شركت كردند كه به گفته رژیم
حدود  2درصد نیز راى سفید یا باطله بودند .یعنى باز هم تقریبا
نیمى از مردم به رژیم نه گفتند و البته مىدانیم كه بسیارى از
آنها هم كه ناگزیر از شركت در "انتخابات" شدند به خاطر
مسایلى چون امنیت شغلى ،ترس سیاسى ،كوپن و اهمیت
ُمهردار بودن شناسنامهها بوده است .در واقع در بخش اعظم
سالهای حاكمیت رژیم اسالمى میلیونها نفر از راىدهندگان ،نه
به خاطر توهم به رژیم بلكه به دلیل مالحظات شغلى ،اقتصادى
و امنیتى مجبور به حضور در پاى جعبههاى " مارگیرى" رژیم
بودهاند .منتهى اكنون به مراتب از میزان محافظهكارى مذكور
كاسته شده است.

دوره هشتم
خاتمی در هشتمین " انتخابات " ریاست جمهوری رژیم والیت
فقیه در  08خرداد  81مجددا انتخاب گردید .
در آن " انتخابات " بیش از  811نفر نامزد شده بودند که
شورای نگهبان در بررسی اول  ،صالحیت  40نفر از آنها و در
بررسی دوم صالحیت  91نفر از آنها و در بررسی نهایی
صالحیت  01نفر از آنها را تصویب کرد که شامل خود خاتمی و
 9کاندید گروهبندیهای محافظه کار بود  .در هشتمین دوره
انتصابات ریاست جمهوری اسالمی  ،حدود  01درصد واجدین
شرایط  ،شرکت نمودند که از میان آنها حدود هفتاد درصد به
خاتمی رای دادند .
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در جریان این غلیان انقالبی که دامنه آن بیش از بیست
شهرایران را فرا گرفته بود  ،دهها تن از جوانان و مردم
معترض با تیراندازی مزدوران رژیم و یا تحت شکنجه های
ضدبشری بقتل رسیدند  ،هزاران تن در درگیریهای خیابانی
مجرو ح و مصدوم گشتند و بیش از سه هزار تن نیز دستگیر
شدند .

دوره نهم
نهمین دوره "انتخابات" ریاست جمهوری اسالمی در خرداد
 0984برگزار شد  .شورای نگهبان با رد صالحیت بیش از
هزار نفر از نامزدین  ،تنها همچون دوره های پیشین به چهره
های شاحص جناحههای درونی رژیم نظیر  :رفسنجانی ،
قالیباف  ،احمدی نژاد  ،کروبی و معین اجازه رقابت داد ( .
البته معین کاندید اصلح اصال ح طلبان دو خردادی ابتدا توسط
شورای نگهبان رد صالحیت شد اما بعدا با حکم حکومتی
خامنه ای مجددا به کورس رقابت برگشت ) .
در جریان آن رای گیری برای اولین بار در تاریخ برگزاری
"انتخابات" ریاست جمهوری در ایران  ،هیچیک از کاندیداها
نتوانستند در دور اول  ،اکثریت مطلق آرا را کسب کنند  .در
دور اول بنا بر آمار رژیم که حتی پاره ای از افراد وابسته به
رژیم ( نظیر کروبی ) بر تقلبی بودن آن تاکید داشتند  02درصد
از واجدین شرایط شرکت کردند  .در دور دوم نیز به گفته رژیم
 51درصد جمعیت رای دهنده شرکت کردند که طی آن سرانجام
احمدی نژاد از صندوق آرا به عنوان کاندید تازه به دوران
رسیده اصولگرایان  ،بیرون آمد .

***********************
از بررسی نمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری  ،این حقیقت را
میتوان استنتاج نمود که در آپارات رژیم اسالمی سرمایه داری
ایران  ،قدرت واقعى نه در دست نهادهاى به اصطال ح انتخابى
بلكه در دست نهادهاى انتصابى چون شوراى نگهبان ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،قوه قضاییه و قواى نظامى – امنیتی
متعدد است كه همگى تحت هدایت مستقیم رهبر با اختیارات
خدایىاش قرار دارند.
اكنون بخش بزرگی از مردم ایران نیز پی به این واقعیت مسلم
برده اند  .از اینرو شرکت در نمایش خیمه شب بازی باالئیها را
چیزی جز مددرسانی به دوام و بقاى رژیم استبدادى و قرون
وسطایى حاكم و ایجاد مشروعیت بین المللی برای آن نمی
دانند .از این رو تشویق مردم به شركت در انتصابات خرداد 92
 ،سیاستی کامال فاجعه بار و در راستای تقویت رژیم و سنگ
اندازی در برابر شکل گیری اراده مستقل کارگران و
زحمتکشان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری ارزیابی
میشود .
تحریم فعال این بالماسکه و برپایی اعتراضات توده ای حول
مطالبات کارگران  ،زحمتکشان  ،زنان  ،جوانان  ،ملیتهای تحت
ستم و  ، ...پاسخ ما چپها و آزادیخواهان واقعی به این نمایش
مضحک است !

دوره دهم
دهمین دوره " انتخابات" ریاست جمهوری اسالمی در تاریخ
 22خرداد  0988برگزار شد .شورای نگهبان تنها صالحیت
چهار نفر را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی تائید کرد که
عبارت بودند از  :محمئود احمدی نژاد  ،مهدی کروبی  ،میر
حسین موسوی و محسن رضایی .
رژیم اعالم کرد که دارندگان حق رای کمی بیش از  40میلیون
نفر است  ،اما برخی منابع آماری دیگر  ،رقم واقعی را حدود
 48میلیون نفر ارزیابی میکردند .بعد از برگزاری این
"انتخابات"  ،رژیم در یک تقلب آشکار – که حتی در دوران
خود جمهوری اسالمی سابقه نداسته است  -اعالم کرد که 42
میلیون از واجدین شرایط یعنی  85درصد مردم در "
انتخابات" شرکت کرده اند که از میان آنها  09درصد به احمدی
نژاد و حدود  95درصد به موسوی رای داده اند!! رضایی با
بیش از یک میلیون و کروبی با کمتر از نیم میلیون – به گفته
رژیم  -در رده های بعدی قرار گرفتند  .بدین ترتیب در یک
کودتای انتخاباتی آشکار  ،احمدی نژاد دومین دوره ریاست
جمهوری خود را آغاز کرد  .در حالی که بر مبنای برخی
گزارشات از درون وزارت کشور  ،مجموع آرای احمدی نژاد
کمتر از  8میلیون بوده و موسوی با حدود  21میلیون رای ،
پیروز این انتخابات بوده و حتی برخی مقامات وزارت کشور
این مسئله را تلفنی به موسوی اطالع داده بودند  " ،غافل "
از اینکه دارو دسته ولی فقیه به همراه وزیر کشور و
فرماندهی سپاه و بسیج  ،سناریوی دیگری طراحی کرده بودند
 .این مسئله سبب اعتراض گسترده کاندیداهای جنا ح اصال ح
طلب رژیم و توده های حامی آنها و سپس مردم معترض بویژه
جوانانی شد که با بهره گیری از بحران سیاسی ناشی از
کودتای انتخاباتی  ،به مدت چند ماه موجی از اعتزاضات توده
ای به راه انداختند که در روزهایی بیش از سه میلیون نفر ( در
تهران ) در آن شرکت داشتند  .چنین اعتراضات گسترده ای بعد
از  91خرداد  01در ایران سابقه نداشته است  .حتی جنبش
شش روزه  08تیر ماه  18هم قابل قیاس با جنبشی که از
فردای  22خرداد  88رخ داد نبود .

خرداد  - 0992ژوئن 2109
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 -9مهندسی انتخابات و سانسوردرسانسور! رژیم که هم
چون مارگزیده هراسان از هرریسمان سفید و سیاه است،
تمامی استعداد خود را برای بیرون کشیدن چاشنی مناظره
های تلویزیونی بکارگرفت .ازهمین رو برای بهداشتی
کردن کامل آن ،نه فقط تصمیم گرفت که بدون ضبط قبلی و
ب باید و نبایدها به کاندیداها هیچ
دادن و تفهیم چهارچو ِ
مناظره ای صورت نگیرد ،اما به آن هم بسنده نکرده و
برنامه های ضبط شده و اوکی شده آن ها را هم مجددا به
زیرتیغ سانسورمضاعف سپرد .کاری که حتی سرو صدای
کاندیداهای نظرکرده خود را نیز درآورد .تبدیل مناظره به
سؤاالت و پاسخ های تستی برای آن که کاندیداها هیچ
فرصتی ولوناخواسته برای به تصویرکشیدن خارج ازحد
مجاز وخامت اوضاع نداشته باشند ،بخشی از مهندسی
مناظره را تشکیل می داد که صدا و سیما مدعی است با
رایزنی بیست کارشناس و هزاران ساعت کار به عمل
آورده است!.

رسوائی های بزرگ نمایش انتخاباتی!
تقی روزبه
درمضحکه انتخاباتی اخیر ،دامنه رسوائی ها چنان بود که
باین زودی ها از یاد نخواهد رفت .البته براساس ضرب
المثل معروفی که ازکوزه همان تراود که دراوست ،عمق
و دامنه این رسوائی ها درتناسب با درجه سترونی و
گندیدگی است که رژیم فرتوت حکومت اسالمی دچارآن
شده است .تنها نگاهی گذرا به چند رخدادطنزآمیز به
خوبی ابعاد این رسوائی ها را برمالمی سازد:
 -0خودخوارگی دراوجی تازه :عدم احراز صالحیت
رفسنجانی برای ریاست جمهوری و زانوزدن شترحذف در
خانه یکی ازمهم ترین کارگردانان و معماران نظام اسالمی
درطی سه دهه گذشته ،قبل ازهرچیز بیانگر ابعادپیشروی
بیماری یعنی خوره خودخوارگی ،درکالبد نظام پیرو
فرتوتی است که درآن میل به تمرکزمطلق قدرت ،جائی
برای هیچ سلیقه وگرایش مغایر یا متمایزبا کانون اصلی
قدرت درساختارکنونی را باقی نگذاشته است .به نمایش
درآمدن این حد از خودخوارگی دربرابر انظار جهانیان ،به
معنی کناررفتن ماسک ازسیمای واقعی حکومت اسالمی
است که هیچ شگرد تبلیغاتی قادرنیست آن را به پوشاند.
سخنان علی مطهری منتقدی برخاسته از طیف اصول
گرایان ،مبنی براین که دراین شرایط اگر خود خمینی هم
بود حذف می شد ،محتوای طنراین رخداد را بیش ازپیش
نمایان ساخته و موضع گیری بازماندگان بیت خمینی و
بویژه نامه دخترخمینی به خامنه ای مبنی برهم ترازی
صالحیت رفسنجانی با خامنه ای درنزد پدر و بنیان
گذارنظام ،طنز نهفته دراین نمایش و درجه رشد خوره
خودخوارگی را به حداکثراوج خود رسانده است.

-4اعتراف کاندیداهائی چون قالیباف بر ترک
موتورنشستن و چماقداری درسرکوب جنبش دانشجوئی و
نازیدن به نقش خود در گرفتن حق تیراندازی به سوی
دانشجویان ،نشان داد که برای افزایش شانس گزینش ،دم
چه کسانی را باید دید و تا چه اندازه بیرون ریختن
مکنونات منحط درونی و ابرازخوش خدمتی ،شرط
پیشروی و موفقیت محسوب می شود.
 -5تشکرازسالخی خود!
این که بیش از چنددوجین کاندیداهای جان نثار ،گله ای
آمدند و ثبت نام کردند و گله ای هم درپی یک فراخوان
درونی کنارکشیدند ،به نوبه خود بخش جذابی از
نمایشنامه مهندسی شده انتخابات بود .شماری منتظراعالم
سالخی شورای نگهبان نماندند و برای حفظ آبرویشان به
موقع کناره گرفتند ،و برخی دیگر تا اعالم عدم
احرازصالحیت خود ماندند ،حتی از شورای نگهبان
بخاطرسالخی و حذف خود تشکرهم کردند و با این عمل
خود نشان دادند که ما با چه قماش از کاندیداهای خانه
زادبارگاه رهبری مواجه هستیم .دراین میان اعالم موضع
رفسنجانی که اعتراضی به رد صالحیت خود ندارد و
مسأله مهم کنونی را حفظ نظام می داند ،نشان دادکه
بازیگران صحنه تاچه اندازه سرسپرده قاعده بازی
مقررشده توسط باندهای حاکم و مهندسین آراء در بیت
ولی فقیه هستند و تاچه حد از جنبش اعتراضی سال 88
درس آموخته اند .تشکرخامنه ای از تمکین به قانون
توسط کاندیداها ،دست مریزادی بود که او به این دست
آموزان و درس آموخته گان مکتب والیت فقیه هدیه داد.

-2صراحت دادن به معنای پنهان نگهداشته شده «رجال»
یعنی اصالت مردانگی درکنش گری سیاسی (همان انگاره
معیوبی که ناقص العقل بودن را به ِوردکالم این حضرات
تبدیل کرده است) ،و محرومیت و ممنوعیت رسمی نیمی
ازجمعیت ایران درانتخاب شدن ،یکی دیگر ازرسوائی
های بزرگی بود که مهر آن به صورت برجسته ای
برپیشانی رژیم کوبیده شد و معلوم شدن زنان دراین نظام
تنها در زمره آشیاء و سیاهی لشکری به شمارمی روند
که البته برای پرکردن صندوق های رأی مفیدند .به نمایش
درآمدن آپارتایدمبتنی برجنس ،درکنارسایرآپارتایدهائی هم
چون محرومیت رسمی اقلیت های مذهبی و قومی-ملی از
کاندیداشدن ،باردیگر نشان داد که گستره تبعیض و بی
حقوقی ،و قرون وسطائی بودن حکومت تاچه اندازه ژرف
وبی پایان است و تاچه میزان نمایش انتخابات دراین
سیستم مسخره و پوشالی است.
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پخش برنامه هفتگی تلویزیون
برابری از شبکه جهانی اندیشه

ادامه مقاله بهروز سورن ....
حاکمان اما بخوبی زمینه قوی تحریم انتخابات کذائی شان را دریافته
اند .بخش بزرگی از طیف سبز نه در صف رای دهندگان که نظاره گر
آن هستند .بخش بزرگی از هواداران کاندید های حذف شده انگیزه ها
و عالیق خود را برای حضور در پای صندوق ها از دست داده اند.
طیف وسیع سرکوب شدگان چه در زندانها و چه خارج از آن با آگاهی
هرچه تمامتر از شرکت در این نمایش دغلکارانه سرباز خواهند زد.
تعداد بسیاری از آنها نیز یا مورد رعب و وحشت و تهدید و یا
بازداشت و انتقال به زندانها قرار گرفته اند.
کارگران متشکل در اتحادیه ها و سندیکاها را بنا به خصلت و
موقعیت تولیدی و زندگی شان بندرت میتواند این انتخابات کذائی آنها
را بفریبد .به یک دلیل ساده که در هیچ موقعیت پسا انتخاباتی تا کنون
از مزایا و امکانات رفاهی و امنیتی بهتری برخوردار نشده اند و درد
ها و آالمشان همچنان پابرجاست و دار و ندارشان طعمه بیداد سرمایه
داری و تورم و گرانی و فالکت است .نتایج اینگونه شعبده بازی های
حاکمیت تنها در پروارکردن آقازاده ها ,پهن تر شدن نهادهای سرکوب
سپاه و بسیج وطیف دهن گشادها! منجر شده است و پسا انتخابات
شاهد غارت و تاراج افزونتر اموال مردمی و ملی بوده ایم.
استبداد حاکم همواره و برای تغییر نتایج صندوق رای گیری ها
تدارکاتی ضد انسانی و ضد دمکراتیک برنامه ریزی کرده است.
ایندوره نیز مستثنی نیست .بازداشت های پیش انتخاباتی در جریان
است .خبر رسید که در مراسم تبلیغاتی روحانی در استادیوم شیرودی
تعدادی دستگیر شده اند .یکی از این افراد اکبر امینی است که مدتی
پیش در دفاع از جنبش سبز و در جریان اعتراضات خیابانی باالی
چرثقیل رفت و به سیاست سرکوب ها اعتراض کرد و سپس بازداشت
شده بود.
از جمله عادات وقیحانه استبداد حاکم تا کنون این بوده است که
صندوق های از پیش پر شده و مخفی را در زمان شمارش از آسمان!
و دیار غیب! نازل میکرد و نتیجه انتخابات کذائی را بسود نیات ناپاک
خود تغییر میداد .این نکته در هر دوره پیش از این از سوی منتقدان
افشا شده است و بنظر می آید این ترفند اینبار نتواند بطور کامل در
برابر تجربه وهشیاری ناظران موفقیتی داشته باشد .اما اینبار
صندوقهای انتخاباتی بدنبال ارقام نجومی آراء برای حفظ بیضه اسالم
نیستند و معضل اصلی تر آنها این است که با موج تحریم کنندگان و
نه گویان روبرو هستند.
تالش جدید رژیم این است که در تعداد واقعی واجدان شرکت در
انتخابات کذائی ,دست ببرد .بر طبق گزارشات منتشر شده آمار ارائه
شده از سوی وزارت کشور درباره واجدین شرایط شرکت در
انتخابات پنجاه میلیون می باشد حال
آنکه براساس آمار سرشماری سال  ۵۵ ،۳۱میلیون نفر باالی شانزد
ه سال بودند  5 .میلیون گمشده باالی شانزده سال را جستجو نمائید!!
در مورد ایرانیان مقیم
کشور نیز هنوز و بلحاظ آماری اعالم نشده است .همانطور که
می بینید .هراس از تحریم گسترده مسئولین
نظام را به این ترفند ابلهانه ناگزیر کرده است .میزان درصد شرکت
کنندگاندر انتخابات ساخته و پرداخته شده
حکومتیان میتواند نمایشی از حضور توده هایی باشد که به انتصابات
در راه ,نه گفته اند و این نکته ای است که
در آینده میتواند اثرات بسیاری در روند شکل و اوج گیری
اعتراضات مردمی نقش بازی کند .بویژه اینکه بلحاظ بین المللی بسیا
ری از جهت گیری های سیاسی اقتصادی را میتواند تغییر دهد.

هر یکشنبه از ساعت هفت و نیم بعد از ظهربه وقت ایران
 ،پنج بعد از ظهربه وقت اروپای مرکزی و هشت صبح به
وقت لس آنجلس .
تکرار برنامه  :روز دوشنبه ساعت یازده و نیم صبح
بوقت ایران  ،نه صبح بوقت اروپای مرکزی و  02شب (
یکشنبه ) بوقت لس آنجلس .

اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید ،
میتوانید از طرق زیر نیز برنامه های تلویزیون
برابری را مشاهده کنید:
 -0بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سایت تلویزیون
اندیشه

www.andishehnews.com
 -2به صورت آرشیو  ،در سایتهای رادیو  -تلویزیون
برابری و نیز سایت راه کارگر :
www.radiobarabari.com

http://barabari.tv
www.rahekaregar.com
توجه  :بینندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند که
سالی دو بار – در پائیز و بهار – بطور ناهمزمان در
ایران  ،اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که
البته هر بار پس از چند هفته  ،ساعات این سه منطقه
یکسان می شوند .

تحریم فعال انتصابات رژیم تا آخرین لحظه!
یکشنبه  09خرداد 0992
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کوچک زیر 01نفر دستمزد پایینی به کارگران زن پرداخت می شود
که بعضا به نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کارهم
نمیرسد(».ایلنا )0992/2/9زنان نه تنها حقوق کمتری نسبت به
مردان دریافت می کنند بلکه دربسیاری ازمواقع مورد تعرض جنسی
نیز قرار می گیرندکه به دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان آنان
از ترس آبرو ازشکایت صرف نظر کرده وهیچ آمار رسمی دراین
مورد موجود.نیست.زناناولین دسته ای هستند که ازکاراخراج می
شوند.رییس اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی می گوید«:زنان
اولین قربانیان تعدیلدربازارکارهستند»(ایلنا )0992/2/01
 -5افزایش حوادث شغلی یکی دیگر از مواردی است که زندگی وجان
کارگران ایرانی را به مخاطره انداخته است.به گزارش اداره کل
روایطعمومی واموربین الملل سازمان پزشکی قانونی ایران آمارتلفات
حوادث ناشی ازکار در سال  0195 0990نفر بوده که از این تعداد25
نفر زنان راشامل می شده است و نسبت به سال،0991
09درصدافزایش داشته است(.به نقل از ایلنا)
 -0درحال حاضر فعاالن سندیکایی برای فعالیت های صنفی خود در
زندان بسرمی برند.آقایان رضا شهابی مسوول مالی سندیکای
کارگران شرکتواحداتوبوسرانی تهران،محمدجراحی وشاهرخ زمانی
ازهیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزئینات تهران،پدرام
نصرالهی،خالدحسینی،غالب حسینی،بهزادفرج الهی،رضاقادری،علی
آزادی،حامد محمودنژاد،رسول بداغی،عبدالرضاقنبری هم اکنون در
زندان هسند.آقایان ناصرمحرم زاده با04سال سابقه کار ،حسن
سعیدی با 09سال سابقه کار ،وحید فریدونی با 9سال سابقه
کارازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانیتهران درسال
گذشته وبهنام خدادادی ونجیم مجیدزاده از انجمن کارگری برق
وساختمان اصفهان شاغل درپارس جنوبی درفروردین امسال به
علتفعالیت های صنفی ازکاراخراج شده اند .که این نقض مقاوله نامه
های 81و 98آن سازمان محترم است
درحال حاضر جمعی به نمایندگی ازکارگران ایرانی در هیات اعزامی
به آن نهاد محترم قرار دارند که به هیچ وجه مورد تایید سندیکاهای
کارگریایران نیستند .نهادهایی که این افراد را به عنوان نمایندگان
خود به آن اجالس فرستاده اند نهادهایی هستند که اساسنامه وبرنامه
اشان توسط وزارت کارایران برایشان نوشته شده است وحتا
نمایندگان به اصطال ح کارگری می باید از فیلتر وزارت کار بگذرند تا
سمت نمایندگی را کسب کنند.افرادی که در شورای عالی کار برخالف
نظر 91میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی 4برابر زیر خط
فقر ،سند مرگ خانواده های کارگری راامضا می کنند ونهاد های
اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند هیچگاه
تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند .ما ازشما مصرانه می خواهیم که
موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری واز پذیرفتن
نمایندگان به اصطال ح کارگری خوداری کنید.

نامه مشترک سه تشکل کارگری
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش

به سازمان جهانی کار

ریاست محترم سازمان ILO
با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که گریبانگیر کشورمان
گشته است،کارگران ایرانی درشرایط مطلوبی کار وزندگی نمی
کنند.متاسفانه بانقض قوانین داخلی کشورمان،مقاوله نامه های
بنیادین آن سازمان محترم هم زیرپاگذاشته شده است که نظرشمارابه
بخشی از آن جلب می کنیم
 -0دستمزدها درسال جاری مطابق با تورم  95درصدی اعالم شده
توسط بانک مرکزی ایران هم مطابقت نداشته و 01درصدکمتر یعنی
25درصدافزایش یافت بطوری که اعتراض احمدی عضوشورای عالی
کار را نیز درپی داشت او می گوید«در02سال گذشته همیشه افزایش
حداقل مزدکمترازنرخ رسمی تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی
بوده است»(ایلنا )0992/2/0که این نقض آشکار ماده  40قانون کار
وبند 02از اصل  9قانون اساسی کشورمان واصل  95ازمقاوله نامه
های بنیادین آن سازمان است.
همچنین در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران ،اعتراض
 011کارگر نساجی مازندران درمقابل مجلس 0990/8/24که به
نمایندگی ازطرف  811کارگر این کارخانه که  21ماه است حقوق شان
پرداخت نشده است واعتراض  0911کارگر لوله سازی صفا در
استان ساوه 0990/01/02به مدت 0ماه اشاره نمود.محجوب یکی
ازنمایندگان مجلس در 0992/2/5اعالم کرد  211هزار کارگر از
تاخیر وعدم پرداختحقوق رنج می برند.
 -2دربحث اشتغال زایی نه تنهابا سیاست آزاد کردن
اقتصاد،تولیدصنعتی کشورمان دچارنقصان شد،بلکه کارگاههای
کوچک قطعه سازی وابسته بهصنایع خودرو سازی نیزبه تعطیلی
کشیده شد.عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور سیدحمزه
دروادی می گوید«:آمارهای دولت دربارهاشتغال وبیکاری قابل
اطمینان نیست» (ایلنا )0990/8/02ودکترمردوخی اقتصاددان می
گوید «:اهداف اشتغال زایی محقق نشد واشتغال ناچیز زناندرجمعیت
شاغل کشور از05درصدتجاوزنکرد( ».ایلنا  )0990/01/5وهمچنین
خبرگزاری کار ایران گزارش کرد که درسال گذشته  211هزارکارگر
بیکار و9111واحدتولیدی تعطیل شده اند.درآخرین بیکارسازی ها هم
می توان به اخراج 0111کارگر جبل بر استان هرمزگانو551کارگر
المپ سازی الوند قزوین اشاره کرد(به نقل از ایلنا) که این مواد نقض
آشکار بند  2از اصل  49قانون اساسی کشورمان واصل  022مقاوله
نامه های بنیادین آن سازمان است.
 -9تبعیض جنسی ،مذهبی،محیط کار را می توان درکلیه کارخانه های
موادغذایی وپروتینی مشاهده نمود که ازاستخدام اقلیت های دینی
خودداریکرده واین افراد هیچگاه درخط تولیدقرار نمی گیرند.همچنین
دربسیاری از رشته های تحصیلی وشغلی زنان با دستورهای پیاپی
ازامکان راهیابی بهشغل مورد عالقه خود منع می شوندازجمله
مهندسی معدن.به گفته اقتصاددان دکترمردوخی «:اشتغال ناچیز زنان
در جمعیت شاغل کشور از05درصد تجاوزنکرده است ».این موراد
ناقض اصول 09و 21قانون اساسی کشور واصل000مقاوله نامه
های بنیادین است.
 -4دربحث دستمزد مساوی برای کارمساوی بامردان،افشین حبیب
زاده عضو هیات مدیره خبرگزاری کارایران می گوید «:درکارگاههای
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